
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. Xin vui lòng liên hệ  
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.  
Quý vị cũng có thể gọi cho Cơ quan về Người 
cao tuổi (AAA) hoặc Văn phòng Người cao tuổi và 
Người khuyết tật (APD) tại địa phương của mình  
và yêu cầu nói chuyện với huấn luyện viên có sẵn.  
Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển 
tiếp hoặc quý vị có thể  quay số 711.

Để tìm hiểu thêm về thay đổi, nên đọc các câu  
hỏi thường gặp trong tờ rơi này hoặc truy cập 
PTC.Oregon.gov.

Ghi nhận Thời gian của Nhà Cung cấp

Giới thiệu 
hướng dẫn
Giới thiệu hướng dẫn hệ thống chấm 
công Ghi nhận Thời gian của Nhà 
Cung cấp điện tử mới hiện đang  
có sẵn.

• Nhân viên chăm sóc tại nhà và 
chăm sóc cá nhân đang sử dụng 
chứng từ giấy và 

• Đại diện người sử dụng hoặc 
người chủ lao động người sử 
dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà 
hoặc nhân viên chăm sóc cá 
nhân đang sử dụng chứng  
từ giấy.

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

Hướng dẫn này 
dành cho:

MSC 2646A (05/2021) Vietnamese 
Tờ rơi hướng dẫn PTC
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Tất cả các phiên đều có thông tin giống 
nhau. Chúng được cung cấp nhiều ngày 
và nhiều thời gian nhằm phù hợp với lịch 
trình làm việc khác nhau.

Quý vị có thể đăng ký hướng dẫn  
tại www.carewellseiu503.org  
và PTC.Oregon.gov.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ hoặc có 
thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi 
tại PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.  

Các cơ hội học tập chuyên sâu hơn sẽ có 
cho các nhà cung cấp và người sử dụng 
bắt đầu từ ngày 13 tháng 08 năm 2021.

Hướng dẫn này có bắt buộc không? 
Không bắt buộc tham gia, nhưng quý vị nên tìm 
hiểu cách sử dụng hệ thống chấm công điện  
tử mới.

Đây có phải là hướng dẫn giống với 
khóa đào tạo nâng cao và nhân viên 
mới của Carewell không? 
Không. Hướng dẫn OR PTC DCI không phải là 
một phần khóa đào tạo nâng cao và nhân viên 
mới của Carewell. Nó sẽ giải thích những thay 
đổi đối với quy trình chứng từ giấy hiện tại.

Tôi bị mất thông tin đăng ký  
của mình, tôi vẫn có thể tham  
gia không? 
Có! Bằng cách nhấp vào liên kết đăng ký, quý vị 
có thể nhập thông tin của mình và tham gia trực 
tiếp từ liên kết đó.

Hướng dẫn được cung cấp bằng 
những ngôn ngữ nào? 
Các phiên đào tạo qua video trên mạng Zoom 
bằng tiếng Anh có thông dịch trực tiếp qua tiếng 
Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại và 
tiếng Việt. Phụ đề tiếng Anh và Ngôn ngữ ký 
hiệu Mỹ được cung cấp tại một số phiên chọn 
lọc. Bản sao điện tử của các slide trình bày 
cũng có sẵn bằng tiếng Trung Phồn thể, tiếng Ả 
Rập, tiếng Hàn, tiếng Somali, tiếng Farsi, tiếng 
Rumani, tiếng Lào, tiếng Nepal và tiếng Khmer 
(Campuchia).

Làm cách nào để tôi nhận được 
định dạng thay thế của  
tài liệu này? 
Quý vị có thể tải tài liệu này bằng các ngôn ngữ 
khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc định dạng 
quý vị muốn bằng cách gửi email cho Nhóm Dự 
án PTC tại PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.

Các câu hỏi thường gặp:

8:30 sáng đến 10:30 sáng 
11:30 sáng đến 1:30 chiều 
2:30 chiều đến 4:30 chiều 
5:30 chiều đến 7:30 tối

Ngày 15 tháng 06 năm 2021 đến hết  
ngày 21 tháng 06 năm 2021 vào một 
trong những thời điểm sau:

Tôi sẽ học được gì tại hướng dẫn? 
• Cách tải ứng dụng về và cài đặt tài khoản mới 
• Cách điều hướng với hệ thống
•  Cách nhập thời gian sử dụng tất cả lựa chọn 

OR PTC DCI: 
 - Ứng dụng trên điện thoại OR PTC DCI 
 - Điện thoại cố định OR PTC DCI 
 - Điều khiển từ xa OR PTC DCI 
 - Cổng thông tin điện tử OR PTC DCI 

• Cách xác định thời gian, bao gồm số dặm
• Về cơ hội học tập tương lai: 

 - Khi nào tổ chức và 
 - Cách đăng ký

Làm cách nào tôi có thể tìm hiểu 
thêm về OR PTC DCI trước khi 
tham gia hướng dẫn? 
• Tìm hiểu thêm tại PTC.Oregon.gov.
• Chúng tôi có danh sách các clip 

YouTube! Tìm kiếm Ghi nhận thời gian 
của nhà cung cấp ODHS để tìm các bản 
ghi chép cuộc họp và video thông tin 
hàng tháng.

Tôi có thể xem bản ghi âm sau  
nếu tôi không thể tham dự không? 
 Có. Các bản ghi âm có tại  
 www.carewellseiu503.org và  
 PTC.Oregon.gov.

Vui lòng tham gia 
nhóm đào tạo trong 
phiên tương tác 
ảo vào một trong 
những ngày sau:

Câu hỏi về hướng 
dẫn của quý vị đã 
được trả lời:

Hệ thống chấm công điện tử 
mới được gọi là OR PTC DCI. 

Nó là viết tắt của  
 Cải tiến Chăm sóc Trực tiếp 
Ghi nhận Thời gian của Nhà 
cung cấp tiểu bang Oregon
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