
Ngày Thời Gian Địa Điểm  Đăng Ký 

      Thứ Hai sau đây: 
 Ngày 18 tháng 11 , 2019  
 Ngày 25 tháng 11 , 2019  
 Ngày 2 tháng 12, 2019  
 Ngày 16 tháng 12 , 2019  
 Ngày 30 tháng 12 , 2019  

10:00 sáng - 12:00 chiều 77 Đường Otis  
tinyurl.com/ihssevvsf  

 hoặc  
(415) 557-6200 

2:00 - 4:00 chiều 77 Đường Otis  
tinyurl.com/ihssevvsf  

hoặc  
(415) 557-6200 

Mỗi Thứ Sáu 
Tháng Mười Một & Tháng Mười Hai 

Trừ ngày 29 tháng 11 
9:00 sáng - 12:00 chiều 77 Đường Otis  

tinyurl.com/ihssevvsf  
 hoặc  

(415) 557-6200 

 
Thứ Năm sau đây:  

 Ngày 21 tháng 11 , 2019  
 Ngày 5 tháng 12 , 2019  
 Ngày 19 tháng 12 , 2019  

 

2:00 - 4:00 chiều 832 Đường Folsom  

SF IHSS Public Authority 

www.sfihsspa.org/training 

Chỉ Tiếng Anh 

 
      Thứ Hai sau đây: 
 Ngày 18 tháng 11 , 2019  
 Ngày 25 tháng 11 , 2019  

 

10:00 sáng - 12:00 chiều 
1645 Đường Califor-

nia 

Đối với tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại 
Chỉ dành cho thành viên SEIU 2015 

(415) 802-4951 

Đăng Ký và Đào Tạo IHSS Bảng Chấm Công Điện Tử  

Người thụ hưởng và người chăm sóc IHSS được chào đón để nhận trợ giúp với bảng chấm công điện tử. 

 Giấy phiếu giờ làm sẻ  bị hủy bỏ. Tất cả người thụ hưởng và người chăm sóc phải đăng ký bảng châḿ công điện tử tại  

www.etimesheets.ihss.ca.gov. 

Nhân viên sẽ có mặt tại các địa điểm dưới đây để giúp bạn đăng ký và sử dụng bảng chấm công điện tử. 

Để biết thêm thông tin    Viếng thăm www.etimesheets.ihss.ca.gov or call (866) 376 -7066. 

 

http://www.tinyurl.com/ihssevvsf
http://www.tinyurl.com/ihssevvsf
http://www.tinyurl.com/ihssevvsf
http://www.sfihsspa.org/training
http://www.etimesheets.ihss.ca.gov/


Electronic Timesheet System (ETS) 

Cho người chăm sóc  và Người thụ hưởng dịch vụ 

 Telephone Timesheets System (TTS) 

For Recipients only, if ETS is not selected 

 Danh mục: 

 Chuẩn bị các mục sau đây: 

 Địa chỉ email hoạt động của tôi:                                                                        
____________________________________________ 

 Ngày sinh của tôi:  ___ / ___ / ____ 

 Số hiệu của tôi hoặc số hồ sơ  của người thụ hưởngy: 
_____________________________________________ 

 4 số cuối của số An Sinh Xãx Hội của tôi: 

__  __  __  __ 

     Nghi vaò www.etimesheets.ihss.ca.gov trong máy vi tính hoặc                  

             điện thoại di động. 
 

    Đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin trên, chọn tên đăng  
nhập, một mật khẩu và câu hỏi bảo mật. 

           Tên đăng  nhập: ______________________________ 

 Mật khẩu : _______________________________ 

 Câu hỏi bảo mật và / hoặc câu trả lời: 

       1. __________________________________________ 

       2.__________________________________________ 

       3. __________________________________________ 

 Kiểm tra email của bạn để xác nhận đăng ký E-Timesheet 

 Vì Người chăm sóc/ Người thụ hưởng của tôi cũng phải đăng        

            ký, tôi sẽ: 

 Nhắc họ đăng ký vào (ngày): ____ /____ /_____ 

 HGiúp họ đăng ký bằng cách làm theo các hướng dẫn 
trên. 

  
Danh mục: 

   Trước khi bắt đầu tôi cần:  

 Số hồ sơ  của người thụ hưởng : __ __ __ __ __ __ __  

  Gọi điện  cho SF IHSS  tại số 415-557-6200 để đăng ký. 

  Cung cấp cho nhân viên SF IHSS  4 số mật khẩu mà tôi  chọn, 

nó là: __  __  __  __ 

  Vì Người chăm sóc của tôi cũng phải đăng ký ETS, tôi sẽ:         

        Ngày: ____ /____ /______ 

 Giúp họ đăng ký bằng cách làm theo cách hướng  dẫn 

cuả hệ thống Trực Tuyến (ETS) ở bên trái. 

 Sau khi cả hai người thụ hưởng và người chăm sóc đã đăng 

ký, TTS sẽ gọi người thụ hưởng khi bảng chấm công đã được 

đệ trình. 

 Người thụ hưởng có thể trả lời cuộc gọi hoặc gọi lại cho TTS 

tại  (833) 342-5388 trong giờ làm việc để xác nhận. Họ sẽ 

cần số mật khẩu và số hồ sơ của người thụ hưởng để xác 

nhận. 

Cần giúp đỡ?  Gọi trong giờ làm việc: 1 (866) 376-7066 hoặc 415-557-6200 | Viếng thăm: www.etimesheets.ihss.ca.gov 

      Cách đăng ký bảng chấm công IHSS bằng điện tử  
Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới cho ETS hoặc TTS 


