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Змінюється 
спосіб отримання 
платежів:

Представляємо 
Individual ProviderOne

Штат Вашингтон підписав контракт 
з Public Consulting Group, Public 
Partnerships LLC (PPL) про надання 
наступних послуг та підтримку роботи 
системи Individual ProviderOne:

• Працівники місцевого колл-центру, 
які володіють двома мовами, зможуть 
допомогати вам із питаннями щодо 
платежів.

• Операційний центр, який 
оброблятиме ваші табелі обліку часу, 
надсилатиме чеки та відправлятиме 
податкові форми.

Те, чому ви навчитеся у 2015 році, 
допоможе вам швидше перейти до 
нової системи у 2016 році.

Будьте готові!

Ознайомтеся з додатковою інформацією про 
Individual ProviderOne у ваших щомісячних 
рахунках SSPS.

Поверніть бланки, які ви отримаєте у 
початковому пакеті, до осені 2015 року.

Пройдіть навчання, щоб ознайомитися з 
використанням Individual ProviderOne:

1. Онлайн
2. У друкованому вигляді
3. Особисто (у більшості регіонів) 

Запитання?
Адреса електронної пошти: 
IPcommunications@hca.wa.gov
Вебсайт: www.IPOne.org

Вже скоро
Ви можете зателефонувати та 
поспілкуватисся із працівником колл-
центру Individual ProviderOne. Колл-центр 
стане доступним за 60 днів до початку 
використання системи.



Вже скоро…
• Individual ProviderOne замінить собою 

систему Social Service Payment System 
(SSPS), якою ви користуєтесь на даний 
момент

• Ви почнете користуватися Individual 
ProviderOne з початку 2016 року

Ви зможете…
• Відправляти табелі обліку часу, 

використовуючи
 Комп’ютер
 Планшет
 Смартфон

• Відправляти табелі обліку часу факсом
• Відправляти табелі обліку часу поштою*
• Отримувати платежі у вигляді прямого 

внеску на депозит, на дебетову банківську 
картку або чеком

Ви більше не будете:
• Отримувати щомісячні рахунки
• Вимагати оплати ваших годин

* Можлива затримка платежу при 
відправленні паперової версії табелю 
обліку часу поштою. Якщо ви не можете 
відправити свій табель обліку часу через 
Інтернет, скористайтеся факсом.

Цю інформацію призначено для 
постачальників, представлених SEIU 
Healthcare 775NW.

На даний момент ви отримуєте платежі раз на місяць
Дія Коли?
Ви отримуєте рахунок за січень. 24 січня
Ви звітуєте про години, витрачені в січні. 31 січня
Система SSPS відправляє вам платіж або переводить 
його на депозит.

1 лютого 
(або наступного робочого дня)

Ви отримуватимете платежі двічі на місяць*, користуючись Individual ProviderOne
Дія Коли?
Ви звітуєте про години, витрачені з 1 по 15 січня. 16 січня
Individual ProviderOne надсилає вам на пошту чек або 
відправляє кошти на депозит або дебетову банківську 
картку за години, витрачені з 1 по 15 січня.

1 лютого

Ви звітуєте про години, витрачені з 16 по 31 січня. 1 лютого
Individual ProviderOne надсилає вам на пошту чек або 
відправляє кошти на депозит або дебетову банківську 
картку за години, витрачені з 16 по 31 січня.

16 лютого 
(або наступного робочого дня)

*Якщо ваш табель обліку часу буде отримано після кінцевого терміну, платіж може бути затримано 
більше ніж на два тижні.

Як Individual ProviderOne змінить спосіб отримання платежів?
На даний момент ви отримуєте виплати за цілий місяць одним платежем. З початку 2016 
року ви отримуватимете два платежі на місяць —половину місячної зарплати першим 
платежем та іншу половину другим платежем.

Нижче приклад:


