
 

Đến: Tất cả nhân viên và các bên liên quan của ODDS 

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office 
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) 

Thông điệp này nhằm mục đích báo cho những người khuyết tật trí tuệ và 
phát triển và gia đình của họ biết về một thay đổi trên hệ thống eXPRS gọi 
là eXPRS EVV Di động (eXPRS Mobile-EVV), hoặc Xác minh Tiếp cận 
Điện tử (Electronic Visit Verification - EVV). 
 
Một luật liên bang mới yêu cầu các tiểu bang phải có một hệ thống điện tử 
để xác minh các dịch vụ chăm sóc, gọi là hệ thống Xác minh Tiếp cận Điện 
tử (EVV). Ở Oregon, các dịch vụ chăm sóc cho người bị khuyết tật trí tuệ 
và phát triển (IDD) được cung cấp bởi Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (PSW) và 
một số môi giới cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ bắt đầu với một thay đổi 
trên hệ thống thanh toán eXPRS được gọi là eXPRS EVV Di động dành 
cho PSW. Dần dần, tất cả các dịch vụ hoặc hỗ trợ của Medicaid mà đòi hỏi 
nhân viên phải đến tận nhà thân chủ đều phải sử dụng hệ thống EVV này. 
 
Thay đổi eXPRS này sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ của quý vị. EVV sẽ 
được sử dụng bởi Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân (PSW) của quý vị để theo dõi 
thời gian, giờ làm việc và dịch vụ tại gia của họ. Điểm các cá nhân và gia 
đình cần biết là các PSW sẽ sử dụng eXPRS EVV Di động để theo dõi thời 
gian làm việc của họ trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. 
 
Một dự án thí nghiệm sẽ được khiển khai vào ngày 1 tháng 2 năm 2019 
cho CDDP của Quận Jackson và cơ quan Môi giới Creative Support. Các 
Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân và chủ thuê việc được ghi nhận trong khu vực 
đó đã nhận được thông báo cụ thể liên quan đến việc triển khai thí nghiệm 
hệ thống EVV này. 
 
EXPRS EVV Di động dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ trên toàn tiểu bang vào 
giữa năm 2019. Một lần nữa, sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các 
dịch vụ của quý vị, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo những ai đang tuyển 
dụng PSW hiểu rõ quy định này. 



 
Trân trọng,  

 
 
 
 
 

 
Lilia Teninty 
Giám đốc 
Office of Developmental Disabilities Services 
 
Các thông điệp trước đây của Giám đốc được đăng trên 
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx 
 
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter 
@OrebODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.  
 
For more information and to subscribe to get the latest updates: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Para ver esta información en español, visite 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Если вы желаете ознакомиться с этим уведомлением на русском 
языке, посетите веб-сайт 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
如果您需要这些信息的简体中文版，请登录网站：
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Nếu quý vị cần có thông điệp này bằng tiếng Việt, lui lòng truy cập: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 

http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
http://www.oregon.gov/dhs/seniors-disabilities/DD/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx

	Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

