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ستختلف طريقة حصولك 

عيل األموال:

تقديم الحساب الفردي1 
)ProviderOne(

قامت والية واشنطن بالتعاقد مع املجموعة العامة 

لالستشارات ، رشاكة القطاع العام ذ.م.م )رشاكة 

قطع عام محدودية( لتقديم الخدمات التالية ودعم 

.)ProviderOne( 1وتشغيل نظام الحساب الفردي

 •   يتوافر مبركز االتصال، موظفني ممن يتحدثون 

      اللغة املحلية ولغتني لهم القدرة عىل 

      مساعدتك يف اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة 

     بالدفع.

 •   يقوم مركز العمليات بتجهيز الجداول الزمنية

      الخاصة بك وإرسال شيكات الدفع و بالربيد

     دبليو تو أس.

 ما ستتعلمه  يف عام 2015 سيجعل التبديل يف

عام 2016 أيرس.

كن مستعداً !

ترقب املزيد من املعلومات حول الحساب الفردي 

 ProviderOne(1( املرفق بفاتورة نظام الخدمة

 االجتامعية  الخاصة بك شهرياً.

 سوف تستلم مناذج العائد الخاصة بربنامج الرتحيب

بخريف 2015.

استكمل التدريب لتتعلم كيفية استخدام الحساب الفردي1 
.)ProviderOne(

عرب اإلنرتنت  .1    

املطبوع   .2    

بشخصه )مبعظم املناطق(  .3    

األسئلة؟

IPcommunications@hca.wa.gov :الربيد اإللكرتوين

www.IPOne.org : املوقع اإللكرتوين

قريباً

ميكنك االتصال للتحدث مع املسئول مبركز االتصال الخاص 

بالحساب الفرديProviderOne( 1(. ستكون خدمة مركز 

االتصال متاحة قبل 60 يوماً من بدء استخدام الخدمة. 



قريبا...

 •    سوف يحل الحساب الفردي1 
      )ProviderOne( محل نظام دفع الخدمة 

 االجتامعية الذي يستخدم حالياً.
سوف يبدأ استخدام الحساب الفردي   •

ProviderOne(1( بأوائل عام 2016

ستكون قادراً عىل...
إرسال الجداول الزمنية عرب اإلنرتنت باستخدام   •

الحاسوب   	
التابلت   	

الهاتف الذيك   	
إرسال الجداول الزمنية عرب الفاكس   •

إرسال الجداول الزمنية عرب الربيد اإللكرتوين*  •
استالم املدفوعات عن طرق اإليداع املبارش أو بطاقة   •

الخصم أو الشيكات الورقية.

مل يعد متوفراً األيت:
الحصول عىل الفاتورة الشهرية.  •

االتصال يف الساعات التي تحددها  •

*قد يؤدي إرسال ورقة الجدول الزمني عن طريق الربيد إىل 
تأخري الدفع! ويف حالة إذا مل تتمكن من إرسال الجدول الزمني 
الخاص بك عرب اإلنرتنت ، عليك إرساله عرب أقرب فاكس إليك!

هذه املعلومات معدة  ملقدمي الخدمات املمثلني من قبل 
الرعاية الصحية بنيو يورك 775 ملوظفي الخدمة باالتحاد 

الدويل

تتلقي حالياً األجر مرة واحدة  كل شهر
متي. اإلجراء

24 يناير تستلم فاتورة  شهر يناير.

31 يناير تبلغ عن ساعات عملك لشهر يناير

1 فرباير
)أو يف يوم العمل التايل(

يقوم نظام دفع الخدمة االجتامعية بإرسال املدفوعات عرب الربيد أو عن طريق اإليداع املبارش.

)ProviderOne( 1 ستقوم بتلقي أجرك مرتني شهرياً ىف نظام الحساب الفردي

متي؟ اإلجراء

16 يناير تبلغ عن ساعات عملك من 1-15 يناير

1 فرباير يقوم نظام  الحساب الفرديProviderOne( 1( بإرسال املدفوعات عرب الربيد أو عن 

طريق اإليداع املبارش أو ببطاقة الخصم لساعات العمل من 1-15 يناير.

1 فرباير إبالغ ساعات العمل من 16-31 يناير

16 فرباير 
) أو يف يوم العمل التايل(

يقوم نظام  الحساب الفرديProviderOne(1( بإرسال املدفوعات عرب الربيد أو عن طريق 

اإليداع املبارش أو ببطاقة الخصم لساعات العمل من 16-31 يناير.

* يف حالة استالم الجدول الزمني الخاص بك بعد املوعد النهايئ فإن ذلك يؤدي إىل تأخر راتبك ألكرث من أسبوعني.

كيف سيقوم الفرد التابع للحساب الفردي ProviderOne( 1 ( بتغري طريقة دفعه؟

 أنت اآلن تستلم األجور ملدة شهر كامل بدفعة واحدة ، ففي أوائل 2016 سوف تسليم مدفوعات الشهر عىل دفعتني – 

أجر نصف الشهر بالدفعة األويل وأجر نصف باقي الشهر بالدفعة الثانية.

هذا مثال:


