Giấy phiếu giờ
làm sẻ bị hủy bỏ
trong năm
2020!
Đăng ký ngay!!
Quý vị phải đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại để xác minh chuyến thăm điện tử

Nhan hơn

Được trả lương nhanh hơn

Thông minh
Ít sai lằm

Đơn giản
Dễ sử dụng

Hơn 8,000 người chăm sóc dịch vụ và người nhận hưởng IHSS tại San Francisco đã đăng ký!
Hệ thống hiện nay có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Armenian

Xem hướng dẫn đăng ký dễ dàng ở mặt sau của tờ rơi này.
Để biết thêm thông tin:
www.etimesheets.ihss.ca.gov 415-557-6200

Cách đăng ký phiếu giờ làm điện tử (E-timesheet)
Trực tuyến
www.etimesheets.ca.gov
Cho người chăm sóc và Người nhận hưởng dịch vụ
Trước khi quý vị bắt đầu,
. Người chăm sóc cần số hồ sơ của họ và đã được mướn bởi một người nhận dịch vụ
. Người thụ hưởng cần Số hồ sơ của họ.
. Cả hai người đều cần địa chỉ email cho Bước số 4.
Truy cập: www.etimesheets.ihss.ca.gov
. Dưới “Người sự dùng lần đầu tiên (First time user)?” Nhắp vào ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
(Register here).
. Trên trang “ Chào mừng” (Welcome): Chọn “Tôi là người nhận dịch vụ (Recipient) “
hoặc “ Tôi là người chăm sóc” (PROVIDER). Nhắp vào BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ (BEGIN
REGISTRATION)
Trên trang “Đăng ký (Register) ”, hãy làm theo 5 bước:
1. Thông tin người sự dùng (user information): Nhập tên, số hồ sơ của người chăm
sóc hoặc người nhận dịch vụ, ngày sinh và số An Xin xã hội. Nhắp vào KẾ TIẾP (NEXT)
để chuyển sang qua trang tiếp theo.
2. Thông tin tài khoản: (Account information). Tạo tên người sự dùng (User) và mật
khẩu (Password).Nhập địa chỉ email. Nhắp vào KẾ TIẾP (NEXT) để tiến hành.
3. Câu hỏi bảo mật (Security questions): Chọn câu hỏi và câu trả lời của quý vị. Nhắp
vào KẾ TIẾP (NEXT) để tiến hành.
4. Xác minh điạ chỉ email (Email verification): Kiểm soát email của quý vị. Nhắp liên
kết trong email để tiến hành bước tiếp theo.
5. Xác nhận đăng ký (Confirm registration): Nhập thông tin và mật khẩu của quý vị.
Trả lời những câu hỏi bảo mật. Nhắp vào ĐĂNG NHẬP (LOGIN) để hoàn tất đăng ký.
Các người chăm sóc phải kích hoạt ETS cho mỗi Người nhận dịch vụ: Đăng nhập
Cổng dịch vụ điện tử (Electronic service portal) để quý vị có thể “Mời” (invite) người

thân chủ của mình ghi danh bằng cách nhắp vào tên của họ. Cả người chăm
sóc và người nhận dịch vụ phải đăng ký phiếu giờ làm điện tử để làm việc.

Người nhận hưởng dịch vụ chấp thuận phiếu giờ làm qua
điện thoại (TTS)
1. Người nhận dịch vụ có thể chọn sử dụng điện thoại để chấp
thuận phiếu giờ làm.
2. Gọi văn phòng SF IHSS (415) 557-6200 Thứ Hai đến Thứ
Sáu , 8 giờ sáng đến 4:30 chiều để đăng ký (ngoại trừ Ngày lễ).
3. Chọn mã truy cập bảo mật trong khi đăng ký. Đó gọi là Số
xác thực của người nhận (RAN).
4. Sau khi cả người nhận dịch vụ và người chăm sóc đã đăng
ký, TTS sẽ gọi cho người nhận trong khi phiếu giờ làm đã nộp.
5. Người nhận dịch vụ có thể trả lời điện thoại hoặc gọi lại TTS
tại số 844-576-5445 trong giờ làm việc để chấp thuận. Họ sẽ.

Cần giúp đỡ Đăng ký không?
Xin gọi thứ Hai đến thứ Sáu- 8 giờ sáng đến 5
giờ chiều:


Trợ giúp từ bang CA IHSS gọi: 1(866) 376-7066 (chọn số
4 để hộ trợ phiếu giờ làm điện tử )



Văn phòng SF IHSS : 415-557-6200

Truy cập: www.etimesheets.ihss.ca.gov


Nhắp vào “Đăng ký đặt câu hỏi thường xuyên
(Registration FAQs )” cho những câu thông thường hỏi và
một liên kết video hướng dẫn của Tiểu bang.

