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Inaatas ng DSHS sa Iyong Provider na Gamitin ang Time4Care™ 
Mobile App para sa Electronic Visit Verification (EVV)

Ano ang EVV? 
Ang EVV (Pag-berika ng Elektronikong Pagbisita) ay isang pederal 
na atas na elektronikong kunan ang mga partikular na bahagi 
ng serbisyong pangangalaga sa tahanan na ipinagkakaloob sa 
(mga) Kliyente bilang beripikasyon na ipinagkaloob ang mga 
serbisyo ng pangangalaga. Gagamitin ng DSHS ang Time4Care™ 
app mula sa PPL bilang solusyon para sa mga Indibidwal na 
Provider sa pagsisimula (clock in) at pagtatapos ng oras ng 
trabaho (clock out) kapag nagkaloob sila ng pangangalaga sa 
iyo, at pagtanggap ng kabayaran para sa oras ng trabaho. 

Gumagamit ang teknolohiya ng EVV ng smartphone o tablet 
para i-rekord ang oras ng pagsisimula, oras ng pagtatapos, at 
lokasyon ng iyong provider para sa bawat sesyon ng pangangalaga 
na nagtrabaho siya. Makakatulong ang EVV na matiyak na 
makakatanggap ang mga kliyente ng tuloy-tuloy na serbisyo. 

Bakit namin kailangang gumamit ng EVV? 
Nagtakda ang 21st Century Cures Act (Batas sa Paggamot 
sa Ika-21 Siglo) na ipinasa ng Kongreso ng mga bagong 
panuntunang nag-aatas sa mga estado na gumamit ng 
sistema ng Electronic Visit Verification (EVV) para matiyak na 
ang mga serbisyong binabayaran ng estado ay ibinibigay sa 
mga kliyenteng nangangailangan ng mga ito. Kinakailangan 
ito para sa lahat ng Mga Serbisyong Nakabase sa Tahanan at 
Komunidad (Home and Community Based Services, HCBS). 

Kailangan ba naming gumamit ng EVV kapag lumipat 
ang DSHS sa Consumer Directed Employer?
Oo. Inililipat pa ng DSHS sa isang Consumer Directed Employer 
ang mga serbisyo para sa personal na pangangalaga. Kapag 
natapos ang paglipat na ito, kakailanganin din ng CDE ng 
teknolohiyang EVV. Isinasagawa ng DSHS ang EVV gamit ang 
IPOne para matugunan ang pederal na timeline at maiwasan ang 
malalaking pinansyal na multa sa estado dahil sa hindi pagsunod.

Kailangan ko bang gamitin ang Time4Care™ app? 
DAPAT gamitin ng iyong Indibidwal na Provider ang 
Time4Care™ app para isumite ang oras na nagtrabaho sila 
para makatanggap ng kabayaran. Hindi kailangang gamitin ng 
mga kliyente ang Time4Care™ app para sa anumang layunin. 

Nakatira ako at ang aking Indibidwal na Provider 
nang magkasama. Kailangan bang gamitin ng aking 
IP (Indibidwal na Provider) ang Time4Care™ app?
Hindi. May Live-In Exemption (Exemption para sa Mga Nakatira 
Nang Magkasama) para sa mga provider at kliyente na nakatira 
sa parehong tahanan, na nangangahulugang hindi kailangang 
gamitin ng iyong IP ang Time4Care™ app para mag-clock in at 
mag-clock out. Patuloy na magsusumite ng mga timesheet ang 
iyong IP sa IPOne portal.

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

Uri ng serbisyong ginawa

Sino ang tumanggap ng serbisyo

Petsa ng serbisyo

Sino ang gumawa ng serbisyo

Kailan at Saan nagsimula at nagtapos ang serbisyo

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

Ano ang mga benepisyo ng paggamit ng Time4Care™ 
app? 

Nagbibigay ang EVV ng kapanatagan ng loob. 
Tumutulong ang EVV na tiyaking nagbibigay ang iyong 
(mga) provider ng serbisyo sa mga oras na kailangan mo 
ng pangangalaga.

Pinapaigting ng EVV ang pananagutan para sa oras 
na nagtrabaho ang mga provider. Ang mas maigting 
na pananagutan ay madalas na nagreresulta sa hindi 
pabago-bagong pangangalaga.

Ano ang mga benepisyo para sa aking (mga) 
provider? 
Mas Mabilis ang Paglalagay ng Oras – Maglagay ng oras “on 
the go” sa oras ng shift.

Matipid sa Oras – Mas mabilis na i-rekord ang oras at detalye 
ng serbisyo nang direkta sa isang smartphone o tablet nang 
hindi kailangan ng computer o fax machine.

Nakakabawas sa Mga Pagkakamali – Ipinapaalam ng 
Time4Care™ sa mga provider sa oras na iyon mismo kung may 
mga problema sa kanilang entry.


