Ghi nhận Thời gian
của Nhà Cung Cấp

Hướng
dẫn Hỗ
trợ

Hướng dẫn này dành cho
khách hàng, đại diện chủ
lao động của khách hàng,
nhân viên chăm sóc gia
đình và nhân viên chăm
sóc cá nhân. Bao gồm các
thông tin về:
• Cách bắt đầu sử dụng

		hệ thống ghi thời gian mới có
		tên là OR PTC DCI (Cách Ghi
		Thời Gian Chăm Sóc Trực
		Tiếp Bang Oregon), và

• Liên hệ với ai khi quý vị
		cần hỗ trợ.

Tổng quát
• OR PTC DCI là từ viết tắt của
Cách Ghi Thời Gian Chăm
Sóc Trực Tiếp Bang Oregon.
Hệ thống điện tử này sẽ thay
thế cho các hồ sơ giấy trong
dịch vụ tại nhà.

Nội dung
2-3

Tổng quát

4-6

Thông tin đăng nhập

5

Ứng dụng trên thiết bị di động
OR PTC DCI và Trang Web
OR PTC DCI

5

Điện thoại cố định OR PTC DCI

6

Thiết bị fob OR PTC DCI

6

Cần hỗ trợ?

7

Các câu hỏi thường gặp

TRANG 2

• Là một phần của Đạo luật
Chữa bệnh Thế kỷ 21, chính
phủ liên bang yêu cầu thu thập
một số thông tin nhất định bằng
điện tử khi cung cấp các dịch
vụ chăm sóc cá nhân. Yêu cầu
này còn được gọi là Xác nhận
lần chăm sóc bằng điện tử hay
viết tắt là EVV.
• OR PTC DCI ghi nhận các thông
tin sau theo quy tắc liên bang:
• Loại dịch vụ
• Khách hàng nhận dịch vụ
• Nhà cung cấp dịch vụ
• Ngày cung cấp dịch vụ
• Địa điểm cung cấp dịch vụ, và
• Thời gian bắt đầu và kết thúc
		 của dịch vụ
• OR PTC DCI có các chức năng
khác nhau để ghi nhận thời gian
làm việc. Khách hàng và nhà
cung cấp nên hợp tác cùng
nhau tìm ra phương pháp tốt
nhất cho cả hai. Quý vị có thể
sử dụng nhiều phương pháp
nếu cần.

Dưới đây là các giải đáp ngắn gọn về mỗi chức năng ghi nhận thời gian:

Ứng dụng trên thiết
bị di động OR PTC DCI
Ứng dụng miễn phí trên thiết
bị di động là lựa chọn phổ biến
nhất đối với các nhà cung cấp sử
dụng thiết bị thông minh Android
hoặc Apple. Nhà cung cấp có thể
sử dụng ứng dụng trên thiết bị di
động hàng ngày để ghi nhận thời
gian bắt đầu, thời gian kết thúc,
xem giờ và viết ghi chú.
Ứng dụng trên thiết bị di động
không dành cho khách hàng.
Tuy nhiên, nếu muốn, quý vị có
thể đăng nhập đúng hạn bằng
mã PIN, mật khẩu hoặc chữ ký
điện tử trong ứng dụng hoặc qua
trang web. Người khuyết tật có
thể truy cập vào ứng dụng này
và ứng dụng có sẵn các ngôn
ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Nga, tiếng Trung giản
thể, tiếng Việt, tiếng Ả Rập và
tiếng Somali.
Ứng dụng trên thiết bị di động
cũng có chế độ offline để nhà
cung cấp có thể ghi nhận thời
gian bắt đầu và thời gian kết thúc
mà không cần kết nối internet.
Nhà cung cấp có thể tạo tối đa
10 mục dữ liệu trong 5 ngày liên
tiếp mà không cần kết nối WiFi
hoặc dữ liệu di động.
Tìm ứng dụng OR PTC DCI trên App
Store dành cho Apple hoặc trên
Google Play dành cho Android.

Điện thoại cố
định OR PTC DCI
Chức năng này thích hợp cho
những khách hàng ít hoặc
không truy cập internet, nhưng
có điện thoại cố định. Nhà cung
cấp sử dụng điện thoại cố định
của khách hàng để nhập thời
gian bằng cách làm theo yêu
cầu trên điện thoại. Chức năng
này có thể nhập thời gian thực
hoặc thời gian những ngày
trước đó.
Ghi chú: Để sử dụng chức năng
này, số điện thoại cố định của
khách hàng phải khớp với số
điện thoại cố định ODHS/OHA
có trong tài liệu dành cho
khách hàng.
Số điện thoại cố định OR PTC DCI:
• Tiếng Anh và Tiếng Tây
Ban Nha: 844-856-9560

Thiết bị fob
OR PTC DCI
Nếu khách hàng không có điện
thoại cố định và không có ai có
thể truy cập vào thiết bị thông
minh thì nhà cung cấp có thể
theo dõi thời gian bằng cách
sử dụng fob. Fob là một thiết
bị nhỏ luôn có trong nhà của
khách hàng nơi được cung cấp
dịch vụ.
Fob tạo ra mã số gồm 6 chữ số
được gọi là “tokens” ở đầu và
cuối mỗi ca làm việc. Nhà cung
cấp ghi lại các mã hàng ngày
trên bảng chấm công fob
OR PTC DCI, sau đó nhập chúng
vào trang web OR PTC DCI
https://orptc.dcisoftware.com/
trước khi kết thúc kỳ thanh
toán. Hoạt động này không
dành cho khách hàng.

• Tiếng Anh và Tiếng Việt:
833-640-1295
• Tiếng Anh và Tiếng Nga:
844-334-7318
• Tiếng Anh và Tiếng Trung
giản thể: 844-331-0241
• Tiếng Anh và Tiếng Ả Rập:
844-311-4160

Tham khảo tài liệu đào
tạo hoặc hướng dẫn để
biết thêm thông tin về
cách sử dụng từng chức
năng OR PTC DCI. Quý vị
có thể tìm thêm thông
tin về các chức năng
OR PTC DCI tại
PTC.Oregon.gov dưới
mục Tài liệu Đào tạo.
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Đăng nhập OR PTC DCI
Trước khi đăng nhập vào OR PTC DCI,
phải hoàn thành những điều sau:
Đối với khách hàng

Đối với nhà cung cấp

• Quý vị phải đồng ý các
dịch vụ tại nhà.
• Người quản lý hồ sơ phải
thiết lập gói dịch vụ cho
quý vị.
• Quý vị phải lựa chọn một
nhà cung cấp hoặc các
nhà cung cấp.
• Nếu hoàn thành ba điều
này, tài khoản của quý
vị sẽ được tạo trong
OR PTC DCI.
• Nếu quý vị sử dụng ứng
dụng di động hoặc trang
web cho việc đăng ký chức
năng tuỳ chọn, quý vị phải
có địa chỉ email hợp lệ
trong hồ sơ.

• Quý vị phải hoàn thành yêu

Đối với đại diện chủ lao
động của khách hàng
• Quý vị phải được khách

hàng lựa chọn.
• Quý vị phải hoàn thành tất
cả thủ tục giấy tờ về trách
nhiệm đại diện chủ lao
động của khách hàng.
• Nếu hoàn thành những
điều này, tài khoản của quý
vị sẽ được tạo trong

OR PTC DCI.
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cầu hướng dẫn về nhân
viên chăm sóc gia đình
hoặc nhân viên chăm sóc
cá nhân.
• Khách hàng sẽ chọn quý vị
cung cấp dịch vụ cho họ.
• Người quản lý hồ sơ của
khách hàng phải thiết lập
gói dịch vụ và cung cấp
danh sách cần làm.
• Nếu hoàn thành ba điều
này, tài khoản của quý vị
sẽ được tạo trong

OR PTC DCI.

• Nếu hiện quý vị không

cung cấp dịch vụ cho
khách hàng nào, tài khoản
OR PTC DCI sẽ được tạo khi
quý vị được đồng ý làm
việc cho một cá nhân cụ
thể.

Truy cập PTC.Oregon.gov
để tham khảo tài liệu định
hướng, tài liệu hướng dẫn
và các nguồn tài liệu có
ích khác.

Thông tin đăng nhập:
Quý vị có thể đăng nhập OR PTC DCI khi nhận được
hướng dẫn này, nhưng quý vị không thể nhập thời
gian cho đến ngày 12 tháng 09. Nếu quý vị cố nhập
các thời gian trước ngày 12 tháng 09, quý vị sẽ
nhận thông báo lỗi.

Ứng dụng trên thiết bị
di động OR PTC DCI và
trang web OR PTC DCI
Tên tài khoản: tên.họ
(Ví dụ: john.smith)
Tên tài khoản thường là họ và tên của quý
vị. Một số tên tài khoản sẽ hơi khác nếu có
một người dùng khác trùng tên. Nếu quý vị
cần xác nhận tên tài khoản của mình, vui
lòng liên hệ tới văn phòng địa phương.
Mật khẩu tạm thời: ORptc2021!
Sử dụng mật khẩu tạm thời trong lần đăng
nhập đầu tiên, sau đó thay đổi sang một
mật khẩu an toàn tuỳ ý. Khi thay đổi mật
khẩu, nhớ tuân thủ theo các quy tắc đặt mật
khẩu. Quy tắc đặt mật khẩu:
Phải có ít nhất 10 ký tự
Phải có ít nhất một chữ cái in hoa, một chữ
cái thường, một số và một ký tự đặc biệt
Không được có hơn hai ký tự lặp lại liên tiếp
Không được có hơn hai ký tự lặp lại liên tiếp
từ tên tài khoản
Ví dụ: Nếu tên tài khoản là john.smith,
không được đặt JSmith175qw4! làm mật
khẩu vì nó có ít nhất 3 chữ cái liên tiếp từ
tên tài khoản.
Quý vị phải thay đổi mật khẩu OR PTC DCI trong
60 ngày một lần và quý vị không thể sử dụng
bất kỳ mật khẩu nào trong số 24 mật khẩu đã
đặt gần đây nhất.

Mã PIN tạm thời
Mã PIN được chỉ định cho tất cả người
dùng dựa trên bốn chữ số cuối trong số
điện thoại của họ. Nếu không có số điện
thoại trong hồ sơ, mã PIN mặc định là
0000. Mã PIN này được dùng để đăng nhập
hoặc đăng xuất thời gian làm bằng ứng dụng
trên thiết bị di động hoặc điện thoại cố định.

Hướng dẫn điện thoại
cố định OR PTC DCI
• Khách hàng: Đảm bảo số điện thoại cố
định chính xác với hồ sơ ODHS/OHA. Nếu số
điện thoại của quý vị có trong hồ sơ và
thông tin của quý vị được thiết lập trong
OR PTC DCI, quý vị không cần phải thực hiện
lựa chọn điện thoại cố định.
• Nếu quý vị gặp sự cố hoặc cần trợ giúp,
hãy đảm bảo xác nhận rằng quý vị đã dùng
số điện thoại cố định như trong hồ sơ
ODHS/OHA dành cho khách hàng.
• Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, liên hệ Bộ phận
Hỗ trợ DCI theo số 855-565-0155 hoặc gửi
email đến ORPTCSupport@dcisoftware.com.
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Thông tin đăng
nhập tiếp theo:

Cần hỗ trợ?

Bộ phận Hỗ trợ DCI

Thiết bị fob OR PTC DCI
• Khách hàng nào có yêu cầu sử dụng thiết

bị fob sẽ được nhận một thiết bị qua bưu
điện. Khi nhận được, vui lòng bảo đảm đặt
thiết bị fob ở nơi an toàn mà khách hàng
có thể nhận được dịch vụ. Nơi nhà cung
cấp có thể dễ dàng truy cập thiết bị fob khi
bắt đầu và kết thúc ca làm việc của họ.
Khách hàng không cần làm gì thêm.

• Nhà cung cấp phải đảm bảo có bảng
chấm công fob để ghi nhận số tokens và
thông tin ca làm việc của họ. Bảng chấm
công fob có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau tại PTC.Oregon.gov. Tài liệu in có
sẵn tại các văn phòng địa phương.
• Nếu quý vị không có thiết bị di động thông
minh hoặc điện thoại cố định, và quý vị
không nhận được thiết bị fob, vui lòng liên
hệ email PTC.Support@dhsoha.state.or.us hoặc
văn phòng địa phương.
• Nếu quý vị nhận thiết bị fob bị lỗi không
thể sử dụng hoặc bị trục trặc, vui lòng liên
hệ bộ phận hỗ trợ PTC hoặc văn phòng
địa phương.
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Số 1-855-565-0155 hoặc email

ORPTCSupport@dcisoftware.com
khi cần trợ giúp về:
• Hướng dẫn hệ thống cơ bản
• Đăng nhập, và
• Lỗi hệ thống (trang web bị đứng,
lỗi server, v.v).

Hỗ trợ Nhà cung cấp Ghi nhận
Thời gian
Email PTC.Support@dhsoha.state.or.us
hoặc liện hệ tới văn phòng địa phương để
trợ giúp:
• Cách bắt đầu khi quý vị là người mới
với OR PTC DCI, hoặc
• Nếu thiết bị fob bị mất, bị hỏng hoặc
gặp trục trặc, hoặc quý vị cần thiết bị
fob mới.

Hỗ trợ nhân viên chăm sóc
cá nhân
Đối với nhân viên chăm sóc cá nhân và
khách hàng đủ điều kiện, sử dụng địa chỉ
liên hệ trên để được hỗ trợ chung.
Nếu quý vị là người mới và cần hỗ trợ
cách bắt đầu OR PTC DCI, xác nhận tên tài
khoản hoặc có vấn đề liên quan đến thanh
toán, vui lòng liên hệ số 503-945-9708
hoặc gửi email PC.20@dhsoha.state.or.us.
Nếu quý vị có thắc mắc về số giờ cho
phép, ngoại trừ, gói dịch vụ hoặc nhiệm
vụ cần làm, liên hệ Comagine số
888-416-3184 hoặc gửi email
ORBHSupport@comagine.org.

Các câu hỏi
thường gặp (FAQs)
Có ngoại lệ cho sự thay đổi này
không? Tôi có thể tiếp tục sử dụng
hình thức hồ sơ giấy không?
Không. Theo yêu cầu của liên bang, hình
thức hồ sơ giấy không còn được sử dụng
cho các kỳ thanh toán hiện tại hoặc trong
tương lai sau khi bang Oregon chuyển sang
OR PTC DCI.

Dưới đây là danh sách các câu hỏi
phổ biến của nhà cung cấp và khách
hàng. Để có danh sách FAQs cập nhật
gần nhất, truy cập PTC.Oregon.gov.
Khmer, tiếng Hàn, tiếng Lào, tiếng Nepal,
tiếng Romania, tiếng Nga, tiếng Trung giản
thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Trung phồn thể và tiếng Việt.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà cung
cấp vượt quá số giờ cho phép
trong OR PTC DCI?

OR PTC DCI sẽ thông báo cho nhà cung cấp
Nếu tôi cần trợ giúp về quyết định
nếu mục nhập thời gian bị lỗi vì vượt quá giờ
cho phép của họ. Nếu nhân viên văn phòng
lựa chọn chức năng OR PTC DCI tốt
địa phương nhận thấy mục nhập thời gian
nhất cho tôi thì sao?
của nhà cung cấp vượt quá số giờ cho phép,
Liên hệ với người quản lý hồ sơ của khách
họ vẫn sẽ làm theo quy trình bình thường để
hàng hoặc nhà cung cấp là bước đầu tốt
sửa thời gian. Nếu có sự chênh lệch từ 15
nhất. Chia sẻ loại công nghệ quý vị truy cập
phút trở xuống, văn phòng địa phương sẽ
vào để giúp quý vị xác định được lựa chọn
chức năng OR PTC DCI đáp ứng nhu cầu quý vị. thông báo cho nhà cung cấp rằng họ cần sửa
Quý vị cũng có thể tìm các tài liệu giúp quý vị mục nhập thời gian.
lựa chọn tại PTC.Oregon.gov.

Có những ngôn ngữ và cách tiếp
cận nào trong OR PTC DCI?
OR PTC DCI tuân theo các tiêu chuẩn tiếp cận
của liên bang và có thể được sử dụng với
màn hình đọc. Có sẵn các ngôn ngữ bằng
tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga,
tiếng Trung giản thể, tiếng Việt, tiếng Ả Rập
và tiếng Somali. Các ngôn ngữ khác sẽ được
thêm vào năm 2022.
Tài liệu đào tạo và bảng chấm công fob
OR PTC DCI có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Farsi, tiếng

Nhiều nhà cung cấp có thể ghi thời
gian và làm việc cho cùng một
khách hàng cùng một lúc trong OR
PTC DCI không?
Có.

Đối với hồ sơ giấy, các nhà cung
cấp có thể viết ghi chú vào mặt sau
của tờ giấy để đánh dấu các công
việc đã hoàn thành. Điều này có sẵn
trong OR PTC DCI không?
Có, nhà cung cấp có thể ghi chú trong
OR PTC DCI. Người quản lý hồ sơ có thể xem
những ghi chú này trong OR PTC DCI.
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Bộ Dịch vụ Nhân sinh
Người cao tuổi và Người
Khuyết tật Tiểu bang Oregon
Dự án PTC
500 Summer St NE, E-02
Salem OR 97301-1073

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các
ngôn ngữ khác, bản in lớn, chữ nổi hoặc
một định dạng quý vị muốn. Vui lòng liên
hệ PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.
Quý vị cũng có thể gọi cho Cơ quan Người
cao tuổi (AAA) hoặc Văn phòng Người
cao tuổi và Người khuyết tật (APD) tại địa
phương và trao đổi với huấn luyện viên có
sẵn. Chúng tôi nhận tất cả các cuộc gọi
chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711.
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