Paano Gumawa ng isang User Acount ng IPOne
U

Ang IPOne ay isang ligtas na webiste, naaakses lamang ng mga user na ang datos ay
nasa system. Tanging ang mga awtorisadong user ang nakakakita ng kanilang
limitadong impormasyon batay sa kanilang tungkulin bilang user. Kailangang ang lahat
ng user ay may username at password upang makapag-log im.
Mag-online sa www.ipone.org at mag-click sa link ng Login para sa web portal ng
BetterOnline IPOne.
2TU

U2T

Piliin ang Sign Up.
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Maghahatid ito sa iyo sa pahina ng New User Registration. Piliin ang Washington
mula sa mga opsiyon sa drop down.

Piliin ang IPOne sa drop down menu ng Program at ang drop down ng tungkulin
aymagpapakita ng Provider para sa iyong Role (Tungkulin). Pagkatapos, i-clik ang
Susunod (Next).

Kumpirmahin kung sino ka sa pamamagitan ng
pagpasok ng iyong mga kredensiyal.
Kinakailangan ang mga bahagi:
• ProviderOne ID (makikita ito sa iyong
Welcome Packet),
• iyong Last Name, at
• ang iyong Social Security Number.

Kapag na-set up na ang
iyong username at
password, maakakamit
mo na ang mga
benepisyo ng IPone na
maaari mong makuha!
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Ipasok ang iyong SSN na
walang mga espasyo o gitling:
Halimbawa 123456789

Kumpletuhin ang iyong User Information:
U

U

Kung kakailanganin mong palitan ang iyong
username at password, ang mga tanong na ito ay
magbibigay ng isang sapin ng seguridad upang
protektahan ang iyong pagkapribado. Tanging
IKAW lamang ang maaaring magpapalit ng iyong
impormasyon sa pagpapa-register ng user.

•

First Name at Last Name – Ipasok ang iyong legal na Pangalan at Impormasyon.
U

•

U

•

U

Username – Piliin ang isang ID na madaling maalala. Halimbawa: ang unang letra ng
iyong pangalan at kumpletong apelyido na susundan ng iyong paboritong numero. Kung
tatanggap ka ng mensaheng nagsasabi na umiiral na ang username na iyong hiniling,
pumili ng ibang username.
U

U

•
•

U

Email Address – Maglagay ng email address upang makatanggap ka ng mga abiso ng
IPOne sa pamamagitan ng email.
U

U

Password – Maglagay ng isang password, Ang password ay kailangang hindi bababa
sa 8 character, gumamit ng kahit isang numeric, isang alpha numeric, isang espesyal
na character (@#$.+_*) at kahit isang upper case at isang character na lower case.
U

U

Confirm Password – I-type ang kaparehong password muli upang kumpirmahin nang
password.
U

U
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•
•

Notes – Hindi ito kinailangang bahagi.
U

U

Security Questions – Pumili ng 3 panseguridad na tanong mula sa mga drop down
menu at ipasok ang mga sagot (na maalala mo) sa mga bahagi ng datos sa kanan ng
bawat tanong.
U

U

*Tiyakin na tama ang iyong impormasyon! I-click ang button na Submit. Tatanggap ka ng
abiso na matagumpaymong na-setup ang iyong pag-register upang gamitin ang IPOne. Maglog in gamit ang iyong username at password at mag-umpisang gamitin ang IPOne kaagad.
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Paano Magsumite ng Aking Timesheet Online
U

Maligayang Bati sa pagpapasya na magsumite ang iyong timesheet online!
Ang paggamit ng IPOne upang isumite ang iyong mga timesheet online (isang etimesheet) ay magbibigay sa iyo ng kumpirmasyon na tama ang iyong timesheet
kapag naisumite mo na at mababayaran ka sa hustong panahon para sa oras na iyong
naiulat.
Maaari kang gumamit ng computer, laptop, tablet, o
smart phone na may akses sa internet upang maglog on sa IPOne portal.

Paglalagay ng mga E-Timesheet
U

•

Mag-log in sa IPOne gamit ang username at password na iyong ginawa. Sundin
ang mga hakbang sa ibaba upang kumpletuhin ang isang e-timesheet.

•

Mag-click sa tab ng Timesheets.

•

Mag-click sa Create Timesheet (Gumawa ng Timesheet) upang magpasok ng
isang bagong timesheet,

•

Kung nagtatrabaho ka sa higt sa isang employer, ang isang talaan ng lahat ng
kliyenteng binigyan mo ng serbisyo ay lalabas. Piliin ang kliyenteng para sa
timeshet na iyong isinusumite.

•

Mag-click sa link ng Create Timesheet (Gumawa ng Timesheet) para sa
kliyenteng pinagsusumitihan mo ng oras na napagtrabahuhan.

Kung nagbibigay ka ng
serbisyo para sa higit
sa isang kliyente,
matatala ang lahat ng
kliyenteng iyon dito

•

Mag-click sa larawan ng kalendaryo upang piliin ang unang petsa na gusto mong
magsumite ng oras.
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Lalabas ang kalendaryo
tulad nito.

•

Pagkatapos piliin ang iyong petsa ng pagsisimula, lalabas ang isang timesheet
para sa buong yugto ng pagsasahod.

Kung pinili mo ang maling
petsa sa hakbang na ito,
maaari mong i-adjust sa
tamang petsa sa
pamamagitan ng pagclick sa icon ng
kalendaryo dito at pagpili
ng isang bagong petsa.

•

Piliin ang serbisyong ibinigay.
Kung nagbigay ka ng isang serbisyo lamang sa loob ng yugto ng
pagsasahod na ito, piliin ang dropdown na Service sa itaas ng pahina
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kung saan nagsasabi ito ng Select a common service. Makikita mo ang
mga code ng serbisyo at ang mga paglalarawan na pinapahintulutan ng
iyong Case Manager. Pauna nitong ma-populate ang lahat ng petsa sa
timesheet para sa iyo gamit ang service code na ito.
o Kung nagbigay ka ng higit sa isang serbisyo sa loob ng yugtong ito, piliin
ang serbisyo para sa bawat linyang/petsang pinagtrabahuhan.
Kung gagamitin mo ang opsiyon
ng dropdown ng serbisyo sa itaas
ng pahina, ang pipiliin mong
serbisyo ay lalabas sa
pamamagitan ng buong timesheet.

Kung gagamitiin mo
ang menu ng
serbisyo sa drop
down, ang bawat
linya ay maaaring
naiibang uri ng

•

Hanapin ang linya para sa unang petsa na nagbigay ka ng serbisyo. Kung ang
pagtatala ng mga tungkulin ay kinailangan para sa piniling code ng serbisyo, ang
button ng Mga Tasks kasunod ng serbisyo ay maiki-click at kinakailangan. Magclick sa button para mag-pop up o lumabas ang mga tungkulin na pagpipilian.
Tsekan ang mga tungkuling naisagawa sa loob ng shift na ito. I-click ang OK
kung tapos na.

•

Kung magiging abuhin ang button ng Tasks at hindi maiki-click, hindi mo
kailangan tsekan ang mga tungkulin.
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•

Piliin ang dami ng oras at 15 minutong dagdag ng oras na napagtrabahuhan sa
pamamagitan ng paggamit sa menu ng drop down sa ilalim ng Hours Worked.
Halimbawa, kung nagtrabaho ka ng 2 oras at 15 minuto pipiliin mo ang 2 oras sa
unang drop down at 15 minuto sa ikalawang drop down menu.
o Tandaan: Kung pumili ka ng isang karaniwang serbisyo upang i-populate
ang bawat linya gamit ang isang service code, para sa anumang mga
araw na hindi ka nagtrabaho, ipasok ang 0 oras.

•

Kung nagbigay ka ng higit sa isang uri ng serbisyo sa isang araw, i-click ang
button na Add a Service (Magdagdag ng Serbisyo) at lalabas ang ibang linya
sa ibaba ng isa pang ginawa mo na para sa kaparehong araw. Ipasok ang isa
pang serbisyo na iyong ibinigay sa ikalawang row at tiyakin na hiniwalay mo ang
mga oras na pinagtrabahuhan sa bawat serbisyo.

1 Linya

2 Mga Linya

•

Kung nagtrabaho ka sa kaparehong oras at mga trabaho sa maraming araw sa
isang yugto ng pagsasahod, mas pinapadali ng IPOne ang mga e-timesheet sa
pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na mag-copy at paste.
o Magpasok ng isang linya sa iyong timesheet at i-click ang button na Copy
(Kopyahin)
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o Hanapin ang (mga) petsang napagtrabahuhan kung kailan nagbigay ka ng
kaparehong mga serbisyo at oras, at i-click ang Paste. Sa halimbawang
ito, ang isang kopya ng linya sa Sabado ay naka-paste sa Lunes.

Transportasyon
U

Kung nagbigay ka ng serbisyo sa personal na pangangalaga at nagbigay rin ng
transportasyon sa araw na iyon, dapat mong idagdag ang mileage sa iyong timesheet.
•

Mag-click sa field na tinatawag na Additional Service (Karagdagang Serbisyo)
at piliin ang serbisyo para sa mileage (S0215-U1).

•

Sa susunod na field na tinatawag na Miles, ipasok ang transportasyon na iyong
ibinigay. Tandaan: hindi ka makapagsusumite para sa pagsasauli ng nagasta sa
mileage kung ang serbisyo sa personal na pangangalaga ay ibinigay sa
kaparehong araw.

Kapag ang mga serbisyo ng transportasyon ng komunidad o Medicaid ay hindi
nakakatugon sa mga natasang pangangailangan ng kliyente, at nagbigay ka ng
transportasyon sa o sa pagitan ng mga serbisyo sa waiver, dapat idagdag mo ang
mileage sa iyong timesheet.
•

Sundin ang mga hakbang na nauna nang inilarawan upang kumpletuhin ang etimesheet at piliin ang S0215-US mula sa drop down ng Serbisyo.

Sa susunod na bahagi na tinatawag na Miles (Milya), ipasok ang mga milya ng
transportasyon na iyong ibinigay.
Pagsumite ng Iyong mga E-Timesheet
U

Kapag tapos mo nang napunan ang iyong timesheet, mag-click sa button na Next
(Susunod) sa ibaba ng screen
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Sa oras na ito, sasabihin sa iyo ng IPOne kung may anumang mga error sa iyong mga
timesheet. Magpapahintulot ito sa iyo na agad na ituwid at muling isumite ang
iyong timesheet, at maiwasan ang anumang mga pagkaantala na mabayaran!
Kung may anumang mali sa iyong timesheet, makikita ito sa itaas ng pahina sa pula,at
saka kasunod sa linya kung saan makikita ang error.

Kapag naituwid na ang mali,i-click ang button na “Next” sa ibaba ng screen. Kung
nahihirapan ka sa pagtuwid sa isang mali, pakitawag sa Call Center ng IPOne.
Kung tama ang buong timesheet, dadalhin ka ng IPOne sa pahina ng Confirm
Timesheet (Kumpirmahin ang Timesheet).
Mula sa pahinang ito ng kumpirmasyon, mayroon kang mga opsiyon na sumusunod.
•

Edit – Kung gusto mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong timesheet,
maghahatid ito sa iyo sa pahina ng Gumawa ng Timesheet.

•

Save My Work – Kung hindi ka handang isumite ang timesheet para sa proseso
ng pagbabayad ngunit gustong i-save ang impormasyong iyong ipinasok. Upang
mahanap ang iyong naka-save na timesheet sa kalaunan, maaari mong hanapin
ang mga ito sa Paghahanap ng Timesheet.

•

Submit – Upang isumite ang iyong timesheet para sa pagpoproseso ng pera.
Tandaan: kailangang sumang-ayon ka at tsekan ang pahayag sa itaas
upang magsumite. Huwag i-click ang isumite hanggang makumpleto ang iyong
timesheet. Kapag nasumite na, hindi mo na mai-edit ang timesheet.

•

Print Timesheet –Magpapahintulot sa iyo na i-print ang mga timesheet para sa
iyong mga talaan.
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Kapag naisumite mo na ang Submit at ang iyong e-timesheet ay matagumpay na
naisumite, makikita mo ang kumpirmasyon ng IPOne ng pagtanggap ng iyong etimesheet.

Paggawa at Paggamit ng mga Template ng Timesheet
U

Kung regular kang nagtatrabaho ng nakatakdang mga petsa na bihirang magbago,
maaari mong mabilis na ipasok ang iyong Timesheet sa pamamagitan ng paglikha ng
isang Template ng Timesheet. Ito ay isang opsiyon sa IPOne upang makatulong sa
mga IP na may regular na nakatakdang linggo ng trabaho na makaka-save ng mas
maraming oras sa pagsusumite ng mga e-timesheet.
•

Sa pahina ng Gumawa ng Timesheet, sa halip ng pagpasok ng isang timesheet,
i-click ang Manage Templates.

•

Mag-click upang Gumawa ng Bagong Template
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•

Hanapin ang kliyenteng pinagtrabahuhan mo para kanino nag-set up ka nitong
Template ng Household. Mag-click sa link ng Create Timesheet Template
kasunod ang kanilang pangalan.

•

Sa pahina ng Template na Magsumite ng Timesheet,ipasok ang regular na
nakatakdang shift para sa employer na iyon.

•

Ipasok ang Template Name sa ibaba ng pahinang iyon upang pangalanan ang
template na ito upang madali mong matukoy ito sa bawat pagkakataon na
magsumite ka ng e-timesheet.

•

I-click ang Next (Susunod) kapag naipasok mo na ang mga detalye ng iyong
regular na nakatakdang linggo ng trabaho.

Pahina 8 ng 10
Tagalog

•

Makikita mo na lalabas ang pahina ng Confirm Timesheet Template
(Kumpirmahin ang Template ng Timesheet). Repasuhin ang impormasyong
pinasok mo at i-click sng Submit (Isumite) kung tama. Ito na ang template na
magagamit mo ngayon sa pagpapatuloy para sa pagpasok sa mga e-timesheet.

•

Gamitin ang timesheet sa pagpaaptuloy kung nagsusumite ka ng iyong oras.
Kapag nasimulan mo na ang paggawa ng isang timesheet pars ds bagong yugto,
sa halip na magpasok bawat araw, pumili lamang ng template mula sa dropdown
ng Load Template sa itaas ng bawat e-timesheet.

•

Kung may anumang mga pagbabago sa mga oras at serbisyo na iyong ibinbigay,
gawin lang ang mga pagbabago sa iyong timesheet

Paano Mag-claim sa May Bayad na Oras na Walang Trabaho o Paid Time Off
(PTO)
U

•

Mag-log in sa iyong IPOne gamit ang username at password na iyong ginawa.

•

Mag-click sa link ng PTO Hours upang pumunta sa pahina kung saan makikita
at maipasok mo ang bilang ng mga oras ng PTO na gusto mong i-claim.
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•

Sa screen na ipinakita sa ibaba:
o Tingnan ang bilang ng mga oras ng PTO na mayroon ka upang ma-claim.
o Gamitin ang mga arrow ng dropdown menu upang tingnan at piliin ang
bilang ng mga oras at mgs minuto ng PTO na gusto mong i-claim,
Lalabas ang mga minuto sa dagdag na 15 minuto.
o Mag-click sa button na I-save.

Babayaran ang iyong mga oras ng PTO sa susunod na nakatakdang payroll.
•

Ang ibabang bahagi ng screen ay magpapahintulot sa iyo na:
o Tingnan ang buod ng mga oras ng PTO na kasusumite mo lamang at ang
balanse ng PTO ng mga oras na available.
o Isang taunang buod ng kabuuang mga oras ng PTO na naisumite mo na
sa taon ng kalendaryo.
o Mag-click sa button na History (Kasaysayan) upang tingnan ang isang
talaan ng iyong mga pahayag sa Oras ng PTO
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Paano Magsumite ng isang Timesheet Gamit ang isang
Mobile App
U

Gamitin ang iyong smartphone and mag-umpisang mabayaran nang mas madali sa IPOne
App! Ang Mobile App ay gagamitin para sa pagsumite lamang ng timesheet. Upang iupdate ang iyong personal na impormasyon, tingnan ang mga bayad, at tingnan ang
impormasyon ng awtorisasyon, mag-login sa IPOne gamit ang iyong browser sa isang
computer o tablet.
•

Pumunta sa application store ng iyong Cellphone upang i-download ang IPOne PPL
sa alinman sa sumusunod:
iOs na Cellphone ng Apple:

Cellphone ng Android:

Cellphone ng Windows:

•

Kapag naipasokmo na ang PIOne PPL sa iyong smartphone app search, ito ang
icon ng tamang app upang mag-download:

•

Kapag na-download na ang app sa iyong cellphonr, diretso kang ihahatid sa
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screen ng Login. Ipasok ang iyong Username at Password na ginawa mo nang
mag-register ka sa IPOne online (gamit ang browser sa iyong computer o tablet).
Tandaan: Upang gamitin ang application sa cellphone,kailangang magregister ka online sa website ng provider at gumawa ng isang user ID at
password upang mag-sign in sa app.

•

Ang iyong susunod na screen ay maghahatid sa iyo sa dalawang opsiyon na meron
upang Enter Time in a Timesheet (Ipasok ang Oras sa isang Timesheet) o
upang Take Paid Time Off (Gamitin ang May Bayad na Oras na Walang
Trabaho). Upang ipasok ang iyong oras sa isang timesheet, piliin ang unang
opsiyon tulad ng ipinakita.
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•

Ang mga kliyenteng pinagtatrabahuhan mo ay makikita sa screen. Kung nagtrabaho
ka para sa higit sa isang kliyente, maaari kang pumili sa kliyente na papasukan mo
ng oras.

•

Igalaw ang kaliwa at kanang mga arrow upang piliin ang tamang buwan.
Pagkatapos, piliin ang Add Timesheet kasunod ng yugto ng pagsasahod na
pinagtrabahuhan.

Igalaw ang arrow
na ito upang piliin
ang mga buwan
bago ang
Setyembre

Igalaw ang arrow
na ito upang piliin
ang mga buwan
pagkatapos ng
Setyembre
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•

Piliin ang Add Entry (Magdagdag ng Entry) kasunod sa petsang pinagtrabahuhan.

•

Piliin ang Service Type (Uri ng Serbisyo).

•

Ipasok ang oras na iyong pinagtrabahuhan sa pamamagita ng pagpili sa Hours
(Mga Oras) at Minutes (Mga Minuto). Piliin ang bilang ng mga oras sa unang drop
down at piliin ang bilang ng mga minuto sa ikalawang drop down. Pansinin na ang
mga minuto ay hinati sa mga dagdag na 15 minuto. Tiyakin na magdagdag ng round
up o down na pinakamalapit sa 15 minutong dagdag.

Pahina 4 ng 9
Tagalog

•

Kung nagbigay ka ng mga serbisyo ng Personal na pangangalaga, uutusan kan
ka na ipasok ang Tasks (mga Tungkuling) ibinigay mo sa kliyente. Maaari mong
piliin ang lahat ng mga tungkulin sa isang entry na tumugma sa gawaing ibinigay mo
sa araw na iyon.
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•

Kung may Mileage na iuulat para sa araw na iyon, mag-click sa paibabang arrow
para sa milyang naabot at maipakita ito sa ibaba.

•

Makikita mo ang kabuuang Entry para sa petsang napagtrabahuhan, at maaaring
repashin o gumawa ng adjustment Ang button na Cancel (Ikansela) ay maghahatid
sa iyo pabalik sa pangunahing screen. Kung kumpleto na ang iyong entry para sa
petsa, i-click ang Add Entry (Magdagdag ng Entry)
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•

Kapag natapos mo na ang pagpasok sa lahat ng petsang pinagtrabahuhan sa yugto
ng pagsasahod na iyon at handa nang isumitr ang iyong timesheet, iki-click mo ang
Submit Timesheet (Isumite ang Timesheet). Huwag isumite ang iyong timesheet
hanggang naipasok na ang lahat ng petsa nang serbisyo.

•

Bibigyan ka ng agarang kumpirmasyon na nagsumite ka ng timesheet.
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Paano Mag-claim ng PTO sa pamamagitan ng Mobile App
U

•

Mag-sign in IPOne Mobile App.

•

Piliin ang opsiyon na Take Paid Time Off sa unang screen.

•

Ipapakita sa iyo ang pahinang nagbabahagi ng iyong petsa ng paghiling at ang iyong
available na mga oras ng PTO sa kulay na orange. Hindi ka makapagsusumite ng
mga oras ng PTO kung wala kang sapat na mga oras ng PTO sa IPOne
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•

Piliin ang drop down arrow upang ipasok ang iyong Hours (Mga Oras) at Minutes
(Minuto) at i-click ang Set.

•

Lalabas ang mga oras at minuto at maaari mong tapikin ang Submit (Isumite)
upang mag-claim sa iyong mga oras na PTO.

•

Tatanggap ka ng abiso na nakumpirma ang iyong hiling na PTO.
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Paano Isumite ang isang Papel na Timesheet
U

Ang IPOne ay magpapadala sa iyo sa koreo ng mga timesheet na sinadya para sa kliyente para
iyong gamitin. Kung hindi ka pa nakatanggap ng iyong mga timesheet kapag handa ka nang
mag-claim,makipag-ugnayan sa Call Center ng IPOne. Tingnan kung “Sino ang Kokontakin” sa
huling pahina ng manwal na ito. Bago ipadala sa koreo ang iyong timesheet, siguraduhin ang
pagrepaso sa susunod na unit ng pagsasanay na ito: “Paano Maiwasan ang Pagkakamali sa
Aking Papel na Timesheetl” upang maiwasan ang panganib sa pagsumite ng iyong timesheet
na may mali.
Paalala: Maaari kang pumunta sa IPOne upang isumite ang iyong e-timesheet!
*Ang sumusunod na seksiyon na may bilang na 1-5 ay sasagutan para sa iyo. Repasuhin
ang impormasyon upang matiyak na tama ito.
U

1

Jones, Fred

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5

2

Smith, John

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T 1 0 1 9

Client Name: Ang pangalan ng kliyente na binibigyan mo ng
mga serbisyo (apelyido, pangalan)

1
U

U

Halimbawa: Jones, Fred (dapat nasulatan na)
U

Provider Name: Ang IYONG pangalan – ang IP na nagbibigay
ng mga serbisyo at sinasahuran (apelyido, pangalan)

2
Ang lahat ng 5 bahagi na ito
ay dapat nasulatan na para
sa iyo sa iyong mga papel na
timesheet. Kung hindi,
makipag-ugnayan sa Call
Center ng IPOne upang
kunin ang iyong
isinapersonal na timesheet.

U

U

U

Halimbawa: Smith, John (ito ay dapat nasulatan na)
U

U

Client ID: Numero sa Medicaid ng Kliyente
U

U

3

Halimbawa: Ang

(ay dapat nasulatan

na)

Provider ID: Ang Iyong ID ng Pagiging Provider ng IPOne

4

U

U

Halimbawa: Ang

5

(ay dapat nasulatan na)

Service Code: Ang code na naglalarawan ng uri ng serbisyo na
pinapahintulutan kang ibigay sa kliyente
U

U

Halimbawa:

(ay dapat nasagutan na)
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U

6

Ang sumusunod na seksiyon na may bilang na 6 – 13 ay kailangan mong sulatan.

2 0 1 5

0 6

x

7

9
8

2 5

x

x

Timesheet For: Ilagay ang dalawang digit ng buwan at apat na digit ng taon na iyong
pinagtrabahuhan.

6
U

U

Halimbawa: Hunyo =

2015 =

6

2

0

1

5

Pay Period: Ito ang yugto kung kailan ikaw ay babayaran sa iisang tseke.
Tsekan ang unang kahon para sa yugto ng unang pagsasahod O ang ikalawang
kahon para sa ika-2 ygto ng pagsasahod ng buwan. (Tingnan ang Iskedyul ng Payroll Dito:
Link)
U

U

7

Hayaang walang laman ang kahon
na ito dahil ang halimbawa ay para
sa ika-25 araw ng buwan

Halimbawa:

Mga araw 01-15

Ang
halimbawa:
Nagsumite si
John ng oras
para sa ika25, na sakop
ng 16-31
kahon

X Mga araw 16-31

Day: Ilagay ang dalawang digit ng buwan ayon sa araw na nagtrabaho ka sa loob ng yugto ng
payroll na ito. Maaari mong gamitin ang kaparehong timesheet para sa anumang araw na
napagtrabahuhan sa loob ng kaparehong yugto ng payroll.

8
U

U

Halimbawa: 25 =

2

5

Task Legend & Tasks: Ang detalye ng tungkulin ay magha-highlight sa mga gawain na
pinapahintulutan kang ibigay sa kliyente. Kailangang maglagay ka ng markang tsek sa ilalim ng
katumbas ng code ng tungkulin para sa bawat araw ng trabaho na sinasaklaw ng iyong
timesheet.
U

9

0

U

Halimbawa: Si Fred ay
naglalakad kasama ng
tagatulong sa loob ng 15
minuto sa araw na ito. Sa
bandang huli ng araw,
ipinagmaneho ni John si
Fred nang 5 milya papunta
sa kanyang appointment
sa isang doktor sa mata.

Halimbawa:

TUNGKULIN

ARAW

2

5

1

X

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

X
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10

01

0 0 1
12a

12b

11

0 0 5

x

1 5

0 0 0 5
13

Hours & Minutes: Sa kahon, ipasok ang dalawang digit ng bilang ng oras na nakumpleto bawat
tungkulin at tsekan ang kahon para sa mga dagdag na 15 minuto ng trabahong ginawa.

10
U

U

15

Halimbawa: 1 oras at 15 minuto =

0

30

45

X

1

Mileage: Ipasok ang bilang ng mga milyang naabot na iyong minaneho para sa kliyente sa araw
na nag-claim ka ng oras sa loob ng 3 kahon sa ibaba.

11
U

U

Halimbawa: 5 milya = 0

0

5

Total Hours: 12a) Idagdag ang bilang ng mga oras nang magkasama sa loob ng lahat ng mga
kahon sa ibaba atilagay ang kabuuan para sa kumpletong yugto ng sahod sa unang 3 kahon.

12
U

U

12b) Idagdag ang bilang ng mga minuto ng magkasama na nasa 15 minutong
dagdag at ilagay ang kabuuang bilang ng mga minutong pinagtrabahuhan sa
loob ng dalawang kahon.
Halimbawa: 1 oras at 15 minuto =

13

0

0

1 :

1

5

Total Miles: Idagdag ang bilang ng mga milya sa loob ng lahat ng mga kahon sa itaas at ilagay
ang kabuuan para sa kumpletong yugto ng pagsasahod nitong 3 kahon.
U

U

Halimbawa: 5 milya =

0

0

0

5
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Kakailanganin ang iyong
pirma upang mabayaran
ang iyong timesheet!

Ang mga timesheet ay mas simple, mabilis at mas madaling paraan upang isumite ang
iyong oras. Gamitin ang gabay na ito sa pagrehistro para sa IPONE at matuto kung paano
magsumite online!
Ikoreo ang mga timesheet sa:
Public Partnerships, LLC
Individual ProviderOne
PO Box 98698
Seattle, WA 98198
Mabilis ang pagpa-fax ng iyong timesheet! Tiyakin na ang lahat ng mga box at numero ay
napunan gamit ang itim na tinta upang mabasa ng fax machine ang naka-scan na bersiyon.

May Bayad na Oras na Walang Trabaho o Paid Time Off (PTO)
•

•

Ang PTO aymaaaring markahan sa p
apel na timesheet dito: Kapareho ito ng paglagay ng mga oras ng iyong papel na
timesheet:
15

Halimbawa: 6 na oras at 15 minuto = 0

0

6

30

45

X
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Paano Iwasan ang Pagkakamali sa
Aking Papel na Timesheet
U

U

Kung magsusumite ka ng mga timesheet sa papel, repasuhin ang Mga Gagawin at Hindi
Gagawin sa ibaba.
GAWIN
U

U

HUWAG GAWIN
U

Maingat at malinaw na sagutan ang timesheet.
Tandaan na binabasa ito ng isang makina.
Magsulat nang malinis upang mababasa ang
iyong timesheet.

Huwag lagyan ng ekis ang anumang
impormasyon. Sa halip, gumamit ng isang bago,
malinis na timesheet Kung ang iyong timesheet
ay hindi mababasa nang maayos, maaaring
maantala ang iyong sahod.

Sagutan ang lahat ng kinailangang bahagi. Hindi
ka mababayaran sa oras maliban kung
nakumpleto ang lahat ng kinailangang bahagi.

Huwag isumite ang iyong timesheet sa
pamamagitan ng email o i-fax sa alinmang
numero
fax maliban sa nasa timesheet.

Gumamit ng hiwalay na mga timesheet para sa
bawat Kliyente/Employer. Kung nagtatrabaho ka
sa higit sa isang Kliyente/Employer, tiyakin na
gumamit ka ng hiwalay na mga timesheet para
sa bawat isa.

Huwag gumamit ng mapusyaw na kulay na tinta
o lapis sa pagsagot sa iyong timesheet.
Gumamit ng itim na bolpen lamang,

Isumite ang iyong timesheet sa araw
pagkatapos magwakas ang yugto ng
pagsasahod upang mabayaran sa hustong
panahon.
Isumite ang iyong timesheet bago lumipas ang
ika-16 at ang unang araw ng bawat buwan na
pinagtrabahuhan.
Lagyan ng tsek ang bawat tungkulin para sa
bawat linya ng item ng oras na nakumpleto. Ang
bawat araw na pinagtatrabahuhan ay
nangangailangan na tsekan mo ang
awtorisadong (mga) tungkulin na nakumpleto sa
loob ng panahong iyon.
Gamitin ang mga petsa na nasa loob ng yugto
ng pagsasahod ng bayad.

Huwag maglagay ng mga gitling sa loob ng
blangkong mga kahon.

Pirmahan ang iyomg timesheet bago ipadala
ang iyong papel na timesheet.

Huwag isulat ang karagdagang mga item kung
ang mga ito ay hindi ang mga tungkulin na
nakalista sa loob ng plano ng suporta ng
kliyente, Ang mga tungkuling itinalaga ay ang
mga aprubadong matanggap ng kliyente.
Huwag magsumite ng mga petsa sa hinaharap
ng serbisyo-ang pagbbabayad ay batay sa
trabahong nagawa na. Hindi ka babayaran para
sa mga petsa sa hinaharap
Huwag i-overlap ang mga yugto ng sahod o
ibabasura ang iyong timesheet.

Makipag-ugnayan sa team ng Call Center ng IPOne kung nangangailangan ka ng tulong sa
pagsagot sa iyong timesheet.
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Paalala na tingnan muli!
Iyo bang:
* Isinama ang lahat ng oras sa loob ng isinumiting yugto ng
pagsasahod?
* Isinumite ang tamang bilang ng oras na pinagtatrabahuhan?
* Itinala ang mga oras sa tamang mga petsa?
* Isinumite ang tamang bilang ng mga milya na ipinagmaneho mo?
* Isinumite ang mga milyang ipinagmaneho sa tamang mga petsa?
* Tiningnan ang tamang mga tungkulin na natapos?
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