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ELEKTRONIKONG PAGBERIPIKA SA 
PAGBISITA (EVV) 
Mga Madalas Itanong (FAQ) para sa Mga Provider 

Ano ang Elektronikong Pagberipika 
ng Pagbisita (EVV)? 
Ang Elektronikong Pagberipika ng Pagbisita (Electronic 
Visit Verification, EVV) ay isang pederal na kinakailangan 
para elektronikong kunin ang mga partikular na bahagi 
ng pagbibigay ng serbisyo ng pangangalaga sa tahanan 
sa isang Kliyente bilang pagberipika na ibinigay ang mga 
serbisyo sa pangangalaga. Gagamitin ng DSHS (Department 
of Social and Health Services) ang Time4Care™ app mula 
sa PPL bilang solusyon para makapag-clock in at mag-
clock out (magsimula at magtapos ng oras ng trabaho) 
ang mga Indibidwal na Provider kapag nagbibigay ka ng 
pangangalaga sa iyong (mga) Kliyente at makatanggap ng 
bayad para sa oras na natrabaho. 

Bakit ko kailangang gamitin ang EVV? 
Ang Batas sa Ika-21 Siglong Paggamot (21st Century Cures 
Act) na ipinasa ng Kongreso ay nagtakda ng mga bagong 
panuntunan na nag-aatas sa mga estado na gumamit ng 
sistema ng Elektronikong Pagberipika ng Pagbisita (EVV) 
para matiyak na ang mga serbisyong binabayaran ng 
estado ay ibinibigay sa mga kliyenteng may kailangan ng 
mga ito. Naaangkop ang kinakailangang ito sa lahat ng mga 
Serbisyong Nakabase sa Tahanan at Komunidad. Bilang 
Indibidwal na Provider, kailangan mong sundin ang mga 
bagong panuntunan para makapagbigay ng mga serbisyo sa 
iyong (mga) Kliyente. 

Kailangan ko bang gamitin ang EVV kahit 
na lumipat ang DSHS sa Employer na 
Pinamamahalaan ng Consumer?
Oo. Inililipat pa ng DSHS ang mga serbisyo sa personal 
na pangangalaga sa isang Employer na Pinamamahalaan 
ng Consumer. Kapag natapos na ang paglipat na ito, 
kakailanganin din ng CDE (Consumer Directed Employer) ang 
inaatas na teknolohiya sa EVV. Isinasagawa ng DSHS ang EVV 
kasama ng IPOne para matugunan ang pederal na timeline at 
maiwasan ang malalaking pinansyal na multa sa mga estado 
para sa hindi pagsunod.

Nakatira ako kasama ang aking kliyente. 
Dapat ko bang gamitin ang Time4Care™ app?

Hindi. Mayroong Pagbubukod para sa Kasama sa Tirahan 
(Live-In Exemption) para sa mga provider na nakatira 
sa parehong tahanan kasama ng iyong kliyente, na 
nangangahulugang hindi mo kailangang gamitin ang 
Time4Care™ app para mag-clock in at mag-clock out. Patuloy 
kang magsusumite ng mga timseheet sa IPOne portal. 

Paano ko gagamitin ang EVV?
Gagamitin ng mga Indibidwal na Provider ang Time4Care™ 
app sa isang smartphone o tablet para mag-clock in at mag-
clock out sa bawat beses na magtatrabaho ka sa isang shift 
na nagbibigay ng pangangalaga sa iyong (mga) Kliyente. Ire-
rekord ng app ang mga kinakailangang bahagi sa EVV. Maaari 
mong i-download ang Time4Care™ app mula sa Apple™ App 
Store o Google™ Play Store.

Paano ito gumagana? 
Gumagamit ang Time4Care™ ng orasan para i-rekord ang 
iyong oras ng pagsimula at pagtatapos para sa bawat shift 
na natrabaho. Ginagamit ng app ang GPS para i-rekord ang 
iyong lokasyon tuwing pag-clock in at pag-clock out lamang. 
Hindi nito nire-rekord ang iyong lokasyon tuwing oras ng shift 
o sa anumang iba pang oras. 

Anong impormasyon ang makukuha sa 
Time4Care™ app?
Elektronikong makukuha ang mga sumusunod na 
impormasyon para sa bawat sesyon ng personal na 
pangangalaga:

Uri ng serbisyong ginawa

Sinong tumanggap ng serbisyo

Petsa ng serbisyo

Sinong nagbigay ng serbisyo

Kailan at saan nagsimula at natapos ang serbisyo

Paano gumagana ang app kung wala akong 
access sa internet? 
Patuloy na gumagana ang mobile app habang offline at ire-
rekord pa rin nito ang oras at iyong lokasyon kapag nag-clock 
in at nag- clock out ka para sa iyong shift. Kapag ang iyong 
device ay nasa lugar na may access sa internet, awtomatikong 
ia-upload ang iyong mga entry.

May mga instruksyon ba para sa kung paano 
gagamitin ang Time4Care™ app? 
Oo. Ang mga instruksyon at video sa pagsasanay ay nasa 
website ng PPL IPOne sa https://www.publicpartnerships.
com/programs/washington/individual-providerone-
ipone/training/#content - I-click ang seksyon para sa 
Pagsasanay (Training).
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Dapat ko bang gamitin ang Time4Care™ app? 
Oo. Ang Time4Care™ app ay ang mobile EVV app ng Public 
Partnerships. Maaari mong i-download ang Time4Care™ 
mula sa Apple™ o Google™ Play Store. 

Ano ang mga benepisyo ng Time4Care? 
Mabilis na paglagay ng oras – Inilalagay ang iyong oras 
agad habang nangyayari ang iyong shift. 

Nakakatipid ng Oras– Mabilis na i-rekord ang mga detalye 
ng iyong oras at serbisyo nang direkta sa iyong smartphone o 
tablet nang hindi kailangan ang computer o fax machine. 

Pwede bang gumamit ang provider ng iPhone 
o ibang smartphone para maglagay ng shift sa 
trabaho? 
Oo. Maaaring gumamit ang provider ng anumang 
smartphone o tablet na may GPS kung saan naka-install ang 
Time4Care™ app para maglagay ng shift sa trabaho. 

Anong gagawin ko kung wala akong 
smartphone? 
Kailangan ng Elektronikong Pagberipika ng Pagbisita (EVV) 
ang paggamit ng smartphone o tablet na mayroong GPS para 
mag-clock in at mag-clock out gamit ang Time4Care™ app. 
Inaasahang ida-download at gagamitin ng mga Indibidwal na 
Provider ang Time4Care™ app pagkatapos ng Disyembre 16, 
2020.

Maaaring may available na pagbubukod kung saan pwedeng 
gamitin ang sistema ng pagtawag mula sa landline ng iyong 
Kliyente para magberipika ng mga serbisyo. Mangyaring 
bisitahin ang aming page para sa pagsasanay at hanapin ang 
flyer ng ‘Mabilisang Dulugan ng IVR (IVR Quick Reference)’. 
Makikita ito sa ilalim ng pagsasanay (training) sa EVV. 

Kung kailangan mo ng higit pang tulong, makipag-ugnayan sa 
Serbisyo sa Customer. 

Ano ang mangyayari kapag gustong pumunta 
ng Kliyente sa ibang lokasyon sa oras ng aking 
shift? 
Halimbawa, madalas kaming bumibisita sa mga kaibigan 
o kapamilya bago matapos ang aking shift. 

Walang problema! Pwede kang mag-clock in sa isang 
lokasyon at mag-clock out sa ibang lokasyon gamit ang 
Time4Care™ app. 

Mayroon bang mga alerto ang Time4Care™ para 
sa mga nakaligtaang pagbisita o naka-iskedyul 
na shift? 
Wala. Hindi nagbibigay ang app ng mga naka-iskedyul na 
alerto o babala para sa makakaligtaang pagbisita dahil hindi 
ito naka-link sa isang naka-set na iskedyul. 

Sinusuportahan ba ng Time4Care™ ang iba't 
ibang wika? 
Hindi sa ngayon. Gayunpaman, magiging available sa ibang 
wika ang ilang impormasyon at materyales sa pagsasanay. 
Mangyaring bisitahin ang website ng PPL IPOne na naka-link 
sa ibaba. 

May paraan bang makita ang lahat ng oras na 
nagtrabaho ako sa loob ng isang partikular na 
tagal ng oras? 
Oo. Maaari mong suriin ang kabuuang oras na natrabaho 
sa loob ng isang panahon ng pagbabayad (pay period) sa 
pamamagitan ng pagpunta sa opsyon sa menu na Pay 
Periods sa Time4Care™ app (tingnan ang Time4Care Quick 
Guide para sa mga detalye). Maaari mo ring suriin ang mga 
oras na natrabaho sa pamamagitan ng pagpunta sa web 
portal ng IPOne. 

Pwede ko bang i-customize ang app? 
Hindi, ang setup ng Time4Care™ app ay batay sa mga 
pangangailangan ng programa ng DSHS at pareho ito para sa 
lahat ng mga provider. 

Makakapagsumite pa rin ba ako ng mga papel 
na timesheet pagkatapos maging available ng 
Time4Care™ mobile app?
Hindi na tatanggap ang sistema ng pagbabayad ng mga papel 
na timesheet pagkatapos ng 12/16/2020 maliban na lamang 
kung ikaw ay provider na may Pagbubukod para sa Kasama 
sa Tirahan. 

Bakit hindi ako makakapagsumite ng papel na 
timesheet?
Para sumunod sa pederal na kinakailangan na nabanggit 
sa unang bahagi ng dokumentong ito, pagkatapos ng 
12/16/2020 ipinakilala ng DSHS ang Time4Care mobile app 
para gamitin ng mga Indibidwal na Provider para magsumite 
ng oras na natrabaho para mabayaran sila. Napakadaling 
gamitin ng Time4Care™ app at maraming suporta para 
makatulong sa pagbabagong ito. Ang page sa Pagsasanay 
ng PPL IPOne sa https://www.publicpartnerships.com/
programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content ay mayroong sheet ng Mabilisang 
Dulugan at mga video sa pagsasanay para matulungan 
kang matuto kung paano gamitin ang app. Pwede ka ring 
tumawag sa Call Center para magpa-iskedyul ng one on one 
na pagsasanay. 
Kung nakatira ka sa parehong tahanan kasama ang iyong 
kliyente, hindi mo kailangang isumite ang iyong oras gamit 
ang Time4Care™app na sumusunod sa EVV. Pwede mong 
ipahayag ang iyong Pagbubukod para sa Kasama sa Tirahan 
(LIE) sa iyong profile ng provider sa IPOne. Nangangahulugan 
ang pagbubukod na ito na hindi mo gagamitin ang EVV 
application ("app") para mag-clock in at mag-clock out para 
sa bawat shift. Sa halip, patuloy kang magsusumite ng mga 
timesheet sa IPOne para sa mga oras na natrabaho sa bawat 
panahon ng pagbabayad. Para maging kwalipikado para sa 
LIE (Live-In Exemption), dapat ay nakatira ka at ang iyong 
kliyente sa parehong tahanan. Hindi maaaring may hiwalay 
na tahanan ka o ang iyong kliyente kung saan nakatira kayo. 
Maaari kang tumawag sa Call Center ng IPOne para sa tulong 
tungkol sa kung paano sasabihin sa IPOne na nakatira ka 
kasama ng iyong kliyente. 
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Paano kung kailangan kong magsumite para 
sa mga oras na nagtrabaho ako bago ang 
12/16/2020 na hindi ko pa naki-claim?
Kung ikaw ay Provider na may Pagbubukod para sa Kasama 
sa Tirahan, pwede ka pa ring magsumite ng timesheet sa 
pamamagitan ng IPOne portal para sa mga nakaraang 
panahon ng pagbabayad, o pwede kang tumawag sa Call 
Center ng IPOne at tutulungan ka nilang magsumite ng iyong 
timesheet. 

Kung ikaw ay provider na walang Pagbubukod para sa 
Kasama sa Tirahan, mangyaring tumawag sa Call Center ng 
IPOne para sa tulong sa pagsumite ng timesheet para sa 
nakaraang panahon ng pagbabayad. 

Para sa iba't ibang dahilan, mas gusto kong 
magsumite ng mga papel na timesheet. Maaari 
ba ito?
Pagkatapos ng 12/16/2020, maliban na lamang kung nakatira 
ka kasama ng iyong kliyente at ipinahayag mo sa iyong profile 
sa IPOne na ikaw ay provider na may Pagbubukod para sa 
Kasama sa Tirahan, hindi ka na makakapagsumite ng mga 
papel na timesheet. Kailangan mong gamitin ang Time4Care 
app para isumite ang oras na nagtrabaho ka para sa iyong 
kliyente. 

Napakadaling gamitin ng Time4Care™ app at maraming 
suporta para makatulong sa pagbabagong ito. Ang 
page sa Pagsasanay ng PPL IPOne sa https://www.
publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content ay 
mayroong sheet ng Mabilisang Dulugan at mga video sa 
pagsasanay para matulungan kang matuto kung paano 
gamitin ang app. Pwede ka ring tumawag sa Call Center para 
magpa-iskedyul ng one on one na pagsasanay. Nag-aalok 
din kami ng opsyon sa telepono (IVR) kung saan pwede kang 
tumawag at maaari mong isumite ang oras na nagtrabaho ka, 
bilang pangalawang opsyon.

Kung nagsumite ako ng papel na timesheet 
para sa panahon ng pagbabayad pagkatapos ng 
12/16/2020, ano ang mangyayari?
Pagkatapos ng 12/16/2020, hindi na maipoproseso ng 
sistema ang mga papel na timesheet maliban na lamang 
kung ikaw ay provider na may Pagbubukod para sa Kasama 
sa Tirahan. Hindi lalabas sa iyong profile ang iyong timesheet, 
at makakatanggap ka ng awtomatikong tawag sa Blaze para 
ipaalam sa iyo na isumite ang iyong shift sa pamamagitan 
ng app, call center, o telepono. Mangyaring tumawag sa 
call center para makatanggap ng tulong. Maaaring hanapin 
ng isang ahente ang iyong timesheet at tulungan ka sa 
mga susunod na hakbang sa pagsumite ng timesheet para 
matiyak na mababayaran ka para sa oras na nagtrabaho ka. 

Ano ang mangyayari kung nakalimutan ko ang 
aking smartphone o nasira/naubusan ito ng 
baterya? 
Kung hindi ka makakapag-clock in o makakapag-clock 
out dahil nakalimutan, o nawala mo ang iyong telepono, 
o naubusan ito ng baterya, pwede kang gumawa ng 
mano-manong entry para sa natapos na shift, gamit ang 
Time4Care™app o web portal ng IPOne. Dapat ay gamitin 
lang ito bilang exception. Ang mga mano-manong entry ay 

iuulat bilang hindi sumusunod sa EVV at susubaybayan ito ng 
DSHS. Kung naubusan ng baterya ang iyong telepono sa oras 
ng iyong shift, patuloy na tatakbo ang oras hanggang mag-
clock out ka. Dapat ay mano-mano mong ilagay ang tamang 
oras ng pagtatapos ng iyong shift kapag maaari na. Para sa 
anumang mano-manong entry, alalahanin ang regular na 
petsa para sa pagsusumite ng timesheet para maiwasan ang 
pagkaantala sa pagbabayad.

May dapat ba akong bayaran para gamitin ang 
sistemang ito? 
Wala. Walang bayad para gamitin ang sistema ng EVV o 
Time4Care™app. 

Gaano karaming data ng smart phone ko ang 
ginagamit ng Time4Care™? 
Kung nakakonekta sa WIFI, hindi gumagamit ng anumang 
data ang app. Kung hindi nakakonekta sa WIFI, at 
nakakonekta sa iyong network ng serbisyo, kaunti lang ang 
paggamit ng data – kasingdami lang ng data na karaniwang 
kailangan para tumingin ng web page.

Ano ang mangyayari kung nakalimutan kong 
i-on ang mga serbisyo ng lokasyon (location 
services) sa aking telepono? Pwede pa rin ba 
akong mag-clock in/out? 
Kung hindi naka-on ang mga serbisyo ng lokasyon, hindi ka 
makakapag-clock in o out. Makakakita ka ng mensaheng 
inaabisuhan ka na i-on ang iyong mga serbisyo ng lokasyon 
para sa entry na ito. Kung mangyari ito, i-on ang mga 
serbisyo ng lokasyon sa iyong mga setting ng device. 
Pagkatapos ay makakapag-clock in o out ka na sa app. 

Pwede ko bang i-off ang mga serbisyo ng 
lokasyon sa oras ng aking shift kung i-on ko ito 
ulit para sa mag-clock out? 
Oo. Basta't naka-on ang mga serbisyo ng lokasyon kapag nag-
clock in at kapag nag-clock out ka, ire-rekord ng sistema ang 
data ng iyong shift bilang sumusunod sa mga kinakailangan 
ng EVV. 

Ligtas ba ang aking personal na data 
sa iyong app? 
Oo. Lubos naming sineseryoso ang kaligtasan ng iyong 
data. Palaging ipinapadala ang iyong data gamit ang 256-
bit AES algorithm – ang pinakamataas na pamantayan para 
sa kaligtasan ng komunikasyon. Hindi namin kailanman 
ibinabahagi ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido. 

Mayroong Wi-Fi pero walang cell service ang 
aking tablet. Magagamit ko ba ito para sa 
Time4Care™ app? 
Kung ang tablet ay mayroong GPS, magagamit ito para mag-
clock in at mag-clock out sa Time4Care™ app. 
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SAAN AKO PUWEDENG MAY MALAMAN PA? 
Ang mga instruksyon at video sa pagsasanay ay nasa website ng WA IPOne sa 
https://www.publicpartnerships.com/programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content - I-click ang seksyon para sa Pagsasanay (Training).

May mga video sa pagtuturo sa www.publicpartnerships.com

Magagamit ko ba ang web portal para mag-clock 
in at mag-clock out? 
Kailangan ng Elektronikong Pagberipika ng Pagbisita (EVV) 
ang paggamit ng smartphone o tablet na mayroong GPS para 
mag-clock in at mag-clock out gamit ang Time4Care™ app. 
Inaasahan ang mga Indibidwal na Provider na i-download at 
gamitin ang Time4Care™ app pagkatapos ng Disyembre 16, 
2020.

Maaaring may available na exception kung saan pwedeng 
gamitin ang sistema ng pagtawag mula sa landline ng iyong 
Kliyente para magberipika ng mga serbisyo. Mangyaring 
bisitahin ang aming page para sa pagsasanay at hanapin ang 
flyer ng ‘Mabilisang Dulugan ng IVR (IVR Quick Reference)’. 
Makikita ito sa ilalim ng pagsasanay (training) 
sa EVV. 

Ang isang shift ng trabaho ay maaaring i-rekord bilang 
mano-manong entry para sa nakaraang shift na natrabaho. 
Dapat ay gamitin lang ito bilang exception. Ang mga mano-
manong entry ay iuulat bilang hindi sumusunod sa EVV 
at susubaybayan ito ng DSHS. Para sa anumang mano-
manong entry, alalahanin ang regular na petsa para sa 
pagsusumite ng timesheet para maiwasan ang pagkaantala 
sa pagbabayad.

Kung kadalasang gumagamit ng landline, 
magagamit ba ang app kapag nasa labas sa mga 
appointment sa araw? 
Alam naming maaaring pumunta sa iba't ibang lugar sa 
komunidad ang mga provider at kliyente sa oras ng shift sa 
trabaho. Inaasahan ang mga IP na gamitin ang Time4Care™ 
app para mag-clock in at mag-clock out kahit na nangyayari 
ito sa magkaibang lugar. Ang paggamit ng landline para sa 
mga entry ng EVV ay hindi dapat maging pangunahing paraan 
para magsumite ng oras na natrabaho. Kapag naka-install 
ang app sa iyong device, hindi mo na kailangan ng landline 
para magsumite ng mga shift ng trabaho.

Paano kung hindi alam ng provider kung anong 
serbisyo ang ibibigay nila kapag nag-clock in sila, 
o paano kung nagtrabaho sila nang bahagya 
sa ilalim ng isang service code, at lumipat sa 
pangalawang service code? 

Kinakailangan ng pagsisimula ng shift gamit ang Time4Care™ 
app na tukuyin mo ang serbisyong ibinibigay, hal. “Mga 
Serbisyo sa Personal na Pangangalaga (Personal Care 
Services) - T1019”. Dapat konsultahin ng mga provider ang 
kliyente para tukuyin kung anong serbisyo ang ibibigay 
bago simulan ang shift, kung awtorisado ka para sa higit sa 
isang uri ng serbisyo. Kung dalawang magkaibang serbisyo 
ang ibibigay sa oras ng shift (hal. Mga Serbisyo sa Personal 
na Pangangalaga sa ilalim ng T1019 at Mga Serbisyo sa 
Pansamantalang Pangangalaga sa Tagapag-alaga (Respite 
Care Services) sa ilalim ng T1005), kailangan mong mag-clock 
out at mag-clock in muli sa ilalim ng ibang service code. 

Ano ang mangyayari kapag may higit sa isang 
tagapag-alaga (caregiver)?
Bagaman pwede lamang magtrabaho ang Mga Provider 
para sa isang Kliyente sa isang panahon, paminsan-minsan 
ay mayroong higit sa isang naka-iskedyul na Indibidwal na 
Provider ang isang Kliyente. Ilalagay ng bawat provider ang 
kanilang shift ng trabaho sa Time4Care™ app.

Kung ang aking shift ay 10:00AM hanggang 
4:00PM, ano ang mangyayari kapag nag-clock in 
ako nang 9:50AM, o nag-clock out nang 4:10PM? 
Gamitin ang Time4Care™ app para mag-clock in kapag 
nagsimula ka ng trabaho, at mag-clock out kapag natapos ka 
nang magtrabaho. Hindi kailangang eksaktong magkapareho 
ang mga minuto sa nakaplanong shift. Tiyaking makipag-usap 
sa iyong Kliyente at/o Tagapamahala ng Kaso (Case Manager) 
ng iyong kliyente tungkol sa iskedyul ng iyong trabaho. Muli, 
hindi kailangan ng sistema na mag-clock in o mag-clock out 
ka sa isang eksaktong oras. Susubaybayan ng Time4Care™ 
app ang lahat ng minuto na nagtrabaho ka para sa iyong shift 
at ipoproseso ang iyong bayad ayon sa iyong kasalukuyang 
awtorisasyon at ayon sa panuntunan ng programa ng DSHS. 

Mangyaring tandaan na kapag lumagpas ka sa tagal ng oras 
para sa naka-iskedyul na shift sa Time4Care™ app, bibilangin 
ito bilang kasama sa lahat ng iyong awtorisadong oras. Bilang 
halimbawa, kung naka-iskedyul ka para sa shift na 6 na oras 
simula 10:00AM hanggang 4:00PM ngunit hindi ka nag-clock 
out sa Time4Care™ app hanggang 4:10PM; ituturing na 
nagamit mo na ang 6 na oras at 10 minuto ng iyong mga 
awtorisadong oras. Ikaw pa rin ang responsable para sa 
pamamahala sa iyong oras. Hindi ka dapat magtrabaho 
nang higit sa iyong mga awtorisadong oras o higit sa iyong 
limitasyon ng trabaho para sa linggo.


