
هذا الدليل موجه إىل املستهلكني وممثيل 

أصحاب العمل املستهلكني والعاملني يف 

املنازل ومرافقي الرعاية الشخصية. ويتضمن 

الدليل معلومات عن:

 • كيف تبدأ يف استخدام نظام حفظ الوقت الجديد 
     املسمى OR PTC DCI )ابتكارات الرعاية

     املبارشة ملزود وقت االستيعاب

     بوالية أوريغون(، و 

• مبن تتصل إذا كنت بحاجة إىل مساعدة.

 دليل 
املساعدة

مزود وقت االستيعاب 



فيام ييل رشح موجز لكل خيار من خيارات ضبط الوقت:

يُرجى الرجوع إىل مواد التدريب أو التوجيه 
للحصول عىل مزيد من املعلومات حول 

 OR كيفية استخدام كل خيار من خيارات

PTC DCI. كام ميكنك أيًضا الحصول عىل 
 OR مزيد من املعلومات حول خيارات

 PTC DCI عرب املوقع اإللكرتوين
 PTC.Oregon.gov ضمن قسم 

مواد التعلم.

إذا مل يكن لدى املستهلك هاتف أريض، وال 
ميكن ألحد الوصول إىل جهاز ذيك، ميكن 

.fob ملقدمي الخدمات تتبع الوقت باستخدام 
وهو عبارة عن جهاز صغري يتم االحتفاظ به 

 دامئًا يف منزل املستهلك حيث يتم
 تقديم الخدمات. 

يقوم fob بإنشاء رموز مكونة من 6 أرقام 
تسمى "الرموز املميزة" يف بداية ونهاية كل 

مناوبة عمل. يسجل مقدم الخدمة هذه الرموز 

 ،OR PTC DCI يوميًا يف الجدول الزمني يف
 ثم يدخلها يف البوابة اإللكرتونية

 OR PTC DCI عرب الرابط
 https://orptc.dcisoftware.com/ 
قبل نهاية فرتة الدفع. بالنسبة للمستهلكني، ال 

يلزم اتخاذ أي إجراء.

OR PTC DCI 
fob

هذا الخيار مثايل للمستهلكني الذين لديهم 
اتصال بطيء أو ال يوجد لديهم اتصال 

لإلنرتنت، ولكن لديهم هاتف أريض. يستخدم 
مقدم الخدمة الهاتف األريض للمستهلك 

إلدخال وقته من خالل اتباع تعليامت الهاتف 
الصوتية. ميكن استخدام هذا لإلدخاالت يف 

 الوقت الفعيل أو إلدخال الوقت

 لأليام السابقة. 

ملحوظة: الستخدام هذا الخيار، يجب أن 
يتطابق رقم الهاتف األريض للمستهلك مع 

 رقم الهاتف األريض املسجل لدى

 ODHS/OHA لهذا املستهلك. 

OR PTC DCI أرقام الهواتف األرضية: 

 • للغتني اإلنجليزية واإلسبانية: 
844-856-9560   

 • للغتني اإلنجليزية والفيتنامية: 
 833-640-1295   

 • للغتني اإلنجليزية والروسية: 
844-334-7318   

 • للغتني اإلنجليزية واملاندرين: 
844-331-0241   

 • للغتني اإلنجليزية والعربية: 
844-311-4160   

OR PTC DCI  
الخط األريض

يعد تطبيق الهاتف املحمول املجاين هذا هو 
الخيار األكرث شيوًعا ملقدمي الخدمات الذين 
لديهم أحد األجهزة الذكية التي تعمل بنظام 

Android أو Apple. ميكن ملقدمي 
الخدمة استخدام تطبيق الهاتف املحمول 

يوميًا لتسجيل الدخول والخروج وعرض 
الساعات وكتابة املالحظات. 

ال يتطلب تطبيق الهاتف املحمول أي إجراء 
من املستهلكني. ومع ذلك، ميكنهم إذا رغبوا 
تسجيل الخروج يف الوقت املحدد باستخدام 

رقم التعريف الشخيص أو كلمة املرور أو 
التوقيع اإللكرتوين يف التطبيق أو من خالل 

البوابة اإللكرتونية. متاح لألشخاص ذوي 
اإلعاقة ومتوفر باللغات اإلنجليزية واإلسبانية 

والروسية، والصينية املبسطة والفيتنامية 
والعربية والصومالية. 

يحتوي تطبيق الجوال أيًضا عىل وضع 
عدم االتصال بالشبكة حتى يتمكن مقدمو 

الخدمات من تسجيل الدخول والخروج 
بدون حاجة لالتصال باإلنرتنت. ميكن ملقدمي 

الخدمات إنشاء ما يصل إىل 10 إدخاالت 

ملدة تصل إىل 5 أيام متتالية بدون اتصال 

.WiFi بيانات خلوية أو اتصال

ابحث عن OR PTC DCI يف متجر 

 Google Play أو عىل Apple تطبيقات

 .Android لنظام

OR PTC DCI  
تطبيق الجوال

صفحة 3
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 • املخترص OR PTC DCI باإلنجليزية يرمز إىل
     عبارة ابتكارات الرعاية املبارشة ملزود وقت االستيعاب

     بوالية أوريغون. وهو نظام إلكرتوين سيحل محل القسائم 

    الورقية للخدمات املنزلية. 

 • كجزء من قانون عالج القرن الحادي والعرشين، تطلب
     الحكومة الفيدرالية جمع معلومات معينة إلكرتونيًا

     عند تقديم خدمات العناية الشخصية. يسمى هذا 

 .EVV املطلب التحقق اإللكرتوين من الزيارة أو    

 • OR PTC DCI يجمع املعلومات التالية لتلبية
     القواعد الفيدرالية: 

   •  نوع الخدمة 
   •  املستهلك الذي يتلقى الخدمة 

   •  املزود الذي يقدم الخدمة 
   •  تاريخ الخدمة 

   •  موقع تقديم الخدمة، و 
  •  الوقت الذي تبدأ فيه الخدمة والوقت الذي تنتهي فيه 

 • مثة خيارات مختلفة يف OR PTC DCI لالختيار من
وقت العمل. يجب أن يعمل مقدمو      بينها الختيار  

     الخدمات واملستهلكون مًعا للعثور عىل الطريقة التي

     تناسبهم بشكل أفضل. ميكنك استخدام طرق متعددة 

    إذا لزم األمر. 

نظرة عامة

صفحة 2

نظرة عامة

األسئلة التي يتكرر طرحها

هل تحتاج مساعدة؟

 OR PTC DCI fob

OR PTC DCIالخط األريض

  OR PTC DCIتطبيق الجوال باإلضافة إىل 
  OR PTC DCIالبوابة اإللكرتونية

معلومات تسجيل الدخول

املحتويات
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معلومات تسجيل الدخول:
ميكنك تسجيل الدخول إىل OR PTC DCI عندما تتلقى هذا الدليل، ولكن لن 

تتمكن من إنشاء إدخاالت الوقت حتى 12 سبتمرب. إذا حاولت إنشاء إدخاالت 

الوقت قبل حلول 12 سبتمرب، سوف تتلقى رسالة خطأ. 

firstname.lastname    :اسم املستخدم 

 j(john.smith   :مثال(
عادة ما يكون اسم املستخدم الخاص بك هو اسمك األول واألخري. قد 

تختلف بعض أسامء املستخدمني قليالً إذا كان هناك مستخدم آخر 

بنفس االسم. إذا كنت بحاجة إىل تأكيد اسم املستخدم الخاص بك، 

فريجى االتصال مبكتبك املحيل. 

!ORptc2021  :كلمة املرور املؤقتة

يُرجى استخدم كلمة املرور املؤقتة هذه يف املرة األوىل التي تقوم فيها 

بتسجيل الدخول، ثم قم بتغيري كلمة املرور إىل كلمة مرور آمنة من 

اختيارك. عند تغيري كلمة املرور الخاصة بك، ضع يف اعتبارك قواعد 

كلمة املرور التالية. كلمة املرور الخاصة بك: 

يجب أن يحتوي عىل 10 أحرف عىل األقل  

يجب أن يحتوي عىل حرف كبري واحد وحرف صغري    
واحد ورقم واحد ورمز خاص واحد   

ال ميكن أن تحتوي عىل أكرث من حرفني متكررين    

يف صف واحد   

ال ميكن أن تحتوي عىل أكرث من حرفني متكررين    

من اسم املستخدم الخاص بك   

مثال: إذا كان اسم املستخدم الخاص بك هو john.smith، فإن 

كلمة املرور JSmith175qw4 لن تصلح ألنها تستخدم 3 

أحرف عىل األقل من اسم املستخدم الخاص بك.

 OR PTC DCI تطبيق الجوال 
باإلضافة إىل OR PTC DCI البوابة اإللكرتونية

يجب عليك تغيري كلمة مرور OR PTC DCI الخاصة بك كل 60 يوًما، 

وال ميكنك استخدام أي من آخر 24 كلمة مرور. 

سيتم تعيني رمز 

رقم التعريف الشخيص لجميع املستخدمني بناًء عىل األرقام األربعة 

األخرية من أرقام هواتفهم. إذا مل يكن هناك رقم هاتف يف امللف، فإن 

رقم التعريف الشخيص االفرتايض سيكون 0000. يتم استخدام رقم 

التعريف الشخيص هذا لتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج يف الوقت 

املحدد يف تطبيق الهاتف املحمول أو الخط األريض.

 • املستهلكني: يجب التأكد من أن رقم الخط األريض الصحيح مسجل يف
     ODHS/OHA. إذا كان  رقمك موجود يف امللف وتم إعداد

     معلوماتك يف OR PTC DCI ، فال توجد إجراءات أخرى تحتاج إىل

    اتخاذها لخيار الخط األريض. 

 • إذا واجهت مشكلة أو احتجت إىل مساعدة، فتأكد من أنك تستخدم 
    نفس رقم الهاتف األريض املسجل لدى ODHS/OHA للمستهلك. 

• إذا استمرت املشكلة، فاتصل مبكتب مساعدة DCI عىل الرقم 
 0155-565-855-1 أو أرسل بريًدا إلكرتونيًا إىل

.ORPTCSupport@dcisoftware.com  

OR PTC DCI الخط األريض
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OR PTC DCI تسجيل الدخول إىل

ملقدمي الخدمات

 • يجب عليك إكامل التوجيهات املطلوبة
     لعامل الرعاية املنزلية أو مرافق 

     الرعاية الشخصية.

 • يجب عىل املستهلك أن يختارك لتقديم
     الرعاية له.

 • يجب عىل مدير حالة املستهلك إنشاء
    خطة الخدمة وتقديم قامئة مهام. 

 • إذا اكتملت هذه األمور الثالثة ، فسيتم
 .OR PTC DCI إنشاء حسابك بالفعل يف    

 • إذا كنت ال تعمل حاليًا لدى أي مستهلك،
     سيتم إنشاء حساب OR PTC DCI لك

    مبجرد املوافقة عىل العمل لدى فرد معني.

 ،OR PTC DCI قبل تسجيل الدخول إىل 

يجب إكامل ما ييل:

صفحة 4

ملمثيل أصحاب العمل املستهلكني

 • يجب أن يتم اختيارك من قبل املستهلك.
 • يجب عليك استيفاء جميع األوراق املطلوب
     ملسؤوليات ممثل صاحب العمل املستهلك.

 • إذا اكتملت هذه األمور، فسيتم إنشاء حسابك
.OR PTC DCI بالفعل يف    

للمستهلكني

 • يجب أن تتم املوافقة عىل تلقيك
     الخدمات املنزلية.

 • يجب أن يقوم مدير حالتك بإعداد خطة
     الخدمة الخاصة بك.

 • يجب عليك تحديد مقدم خدمة أو
     مقدمي خدمات. 

 • إذا اكتملت هذه األمور الثالثة ، فسيتم إنشاء
.OR PTC DCI حسابك بالفعل يف    

 • إذا كنت ستستخدم تطبيق الهاتف املحمول
     أو البوابة اإللكرتونية لتسجيل الخروج

     االختياري، فيجب أن يكون لديك عنوان بريد

    إلكرتوين صالح يف امللف.

PTC.Oregon.gov يُرجى زيارة

للحصول عىل مواد التوجيه واألدلة 

املرجعية واملوارد املفيدة األخرى.

http://PTC.Oregon.gov


هل هناك استثناءات لهذا التغيري؟ هل ميكنني االستمرار يف 

 استخدام القسائم الورقية؟
ال. نظرًا للمتطلبات الفيدرالية، مل يعد من املمكن استخدام القسائم الورقية 

لفرتات الدفع الحالية أو املستقبلية مبجرد أن تتحول والية أوريغون إىل 

  .OR PTC DCI استخدام نظام

ماذا لو احتجت إىل مساعدة يف اتخاذ القرار بشأن أفضل 

 خيارات OR PTC DCI بالنسبة يل؟ 
يُعد االتصال مبدير حالة املستهلك أو مقدم الخدمة خطوة أوىل جيدة يف 

هذا الشأن. شارك أمناط التكنولوجيا التي ميكنك الوصول إليها واستخدامها 

وميكن أن تساعدك يف تحديد خيار OR PTC DCI الذي يلبي احتياجاتك. 

كام ميكنك أيًضا الحصول عىل موارد ملساعدتك يف اتخاذ القرار عرب الرابط 

.PTC.Oregon.gov

 ما هي اللغات وميزات إمكانية الوصول املتوفرة يف

نظام OR PTC DCI؟
يتبع نظام OR PTC DCI معايري الوصول الفيدرالية وميكن استخدامه مع 

برامج القراءة عىل الشاشات. النظام متوفر باللغات اإلنجليزية واإلسبانية 

والروسية والصينية املبسطة والفيتنامية والعربية والصومالية. سيتم إضافة 

املزيد من اللغات يف عام 2022.

 تتوفر املواد التدريبية وسجالت الدوام الخاصة بجهاز fob لنظام 

والخمريية، والكورية، والالوية، والنيبالية، والرومانية، والروسية، والصينية 

املبسطة، والصومالية، واإلسبانية، والصينية التقليدية والفيتنامية.

ماذا يحدث إذا تجاوز مقدم الخدمة ساعات العمل املرصح 

 بها يف OR PTC DCI؟ 
سوف يقوم نظام OR PTC DCI بإخطار مقدمي الخدمات يف حالة فشل 

إدخال الوقت ألنه يتجاوز الساعات املرصح بها. إذا وجد موظفو املكتب 

املحيل أن إدخال وقت مقدم الخدمة يتجاوز عدد الساعات املرصح بها، 

فسوف يتبعون اإلجراء املعتاد لتصحيح الوقت. إذا كان هناك اختالف بفارق 

15 دقيقة أو أقل، فسيقوم املكتب املحيل بإخطار مقدم الخدمة بأنه 
يحتاج إىل إصالح إدخال الوقت.

هل ميكن ملقدمي الخدمات املتعددين تسجيل الدخول 

 والعمل ملستهلك واحد يف الوقت نفسه عىل

  نظام OR PTC DCI؟
نعم، ميكن ذلك.

باستخدام القسائم الورقية، ميكن ملقدمي الخدمات تدوين 

مالحظات عىل ظهر اإليصاالت إلثبات املهام التي يتم 

 تنفيذها. هل سيكون هذا متاًحا يف نظام OR PTC DCI؟
 نعم، ميكن ملقدمي الخدمات تسجيل املالحظات باستخدام نظام

OR PTC DCI. سيتمكن مديرو الحاالت من االطالع عىل هذه املالحظات 
O.OR PTC DCI.  داخل نظام

األسئلة التي يتكرر طرحها 

)FAQs(
فيام ييل قامئة باألسئلة الشائعة التي يتكرر طرحها من 

مقدمي الخدمات واملستهلكني.للحصول عىل أحدث 

قامئة باألسئلة التي يتكرر طرحها، ُيرجى زيارة الرابط

P.PTC.Oregon.gov. 
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 • املستهلكون الذين طلبوا جهاز fob يجب أن يكونوا قد استلموا الجها
     عن طريق الربيد. مبجرد استالم الجهاز، يُرجى الحفاظ عليه يف مكان

     آمن يف املوقع الذي يتلقى فيه املستهلك الخدمات. يجب أن يكون

     مقدم الخدمة قادًرا عىل الوصول بسهولة إىل الجهاز يف بداية مناوبة

    العمل ونهايتها. ال يحتاج املستهلكون إىل اتخاذ أي إجراءات أخرى.

 • يجب أن يتأكد مقدمو الخدمات من أن لديهم سجالت الدوام الخاصة
     بالجهاز لتسجيل الرموز الخاصة بهم ونقل املعلومات. سجالت الدوام

     الخاصة بالجهاز متاحة عرب الرابط PTC.Oregon.gov بلغات

    مختلفة. كام أن النسخ املطبوعة متوفرة يف املكاتب املحلية. 

fob إذا مل يكن لديك جهاز ذيك أو هاتف أريض، ومل تستلم جهاز • 
    ، فريجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

    PTC.Support@dhsoha.state.or.us أو التواصل مع 

املكتب املحيل التابع له. 

 • إذا استلمت الجهاز وكان ال يعمل أو به خلل، فريجى االتصال بدعم
    PTC أو املكتب املحيل التابع له.

OR PTC DCI fob

تابع معلومات تسجيل الدخول:

صفحة 6

هل تحتاج مساعدة؟

DCI مكتب مساعدة 
يُرجى االتصال بالرقم 0155-565-855-1 أو إرسال رسالة عرب 

 الربيد اإللكرتوين 

ORPTCSupport@dcisoftware.com    
 للحصول عىل مساعدة مع إضافة: 

 • التنقل األسايس يف النظام
 • تسجيل الدخول، و

• أخطاء النظام )الصفحات املجمدة، وأعطال الخادم، إلخ(.

 الدعم الخاص مبزود وقت االستيعاب 
 يُرجى إرسال رسالة عرب الربيد اإللكرتوين

PTC.Support@dhsoha.state.or.us أو االتصال 
 باملكتب املحيل التابع له للحصول عىل املساعدة: 

 • البدء يف العمل إذا كنت مستخدًما جديًدا عىل
    OR PTC DCI، أو

 • إذا فقدت الجهاز الخاص بك أو كُرس أو تعطل، أو إذا كنت
    بحاجة إىل جهاز جديد.

 دعم القامئني عىل العناية الشخصية
ملقدمي الرعاية الشخصية واملستهلكني املؤهلني، استخدم جهات 

 االتصال أعاله للحصول عىل املساعدة العامة. 

 إذا كنت مستخدًما جديًدا وتحتاج إىل مساعدة يف بدء استخدام

OR PTC DCI، أو ترغب يف تأكيد اسم املستخدم الخاص بك، أو 
 لديك مشكالت تتعلق باملدفوعات، فريجى االتصال بالرقم

 9708-945-503 أو التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 
 .PC.20@dhsoha.state.or.us  

إذا كان لديك أسئلة حول عدد الساعات املرصح بها أو االستثناءات أو 

خطة الخدمة أو املهام، يُرجى التواصل مع Comagine عىل الرقم 

 3184-416-888 أو عرب الربيد اإللكرتوين
.ORBHSupport@comagine.org 



ميكنك الحصول عىل هذا املستند مرتجاًم إىل لغات أخرى، أو مكتوبًا 

بحروف كبرية، أو بطريقة برايل، أو بالتنسيق الذي تفضله . يُرجى التواصل 

 عرب الربيد اإللكرتوين

 .PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us   
)AAA( كام ميكنك االتصال بوكالة املنطقة املحلية للشيخوخة 

 أو مكتب الشيخوخة واألشخاص ذوي اإلعاقة )APD( وطلب التحدث 
إىل مدرب االستعداد. نقبل جميع املكاملات املرحلة أو ميكنك االتصال 

بالرقم 711.
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