Hãy sẵn sàng!
Xem để biết thêm thông tin về ProviderOne
Cá Nhân được đính kèm với hóa đơn SSPS
của quý vị mỗi tháng.
Gởi Lại các mẫu đơn quý vị nhận được
trong gói chào đón của quý vị vào mùa thu
năm 2015.
Hoàn tất khóa huấn luyện để biết cách sử
dụng ProviderOne Cá Nhân:
1. Trực tuyến
2. Tài liệu in sẵn
3. Trực tiếp (trong hầu hết các khu vực)
Thắc Mắc?
Email: IPcommunications@hca.wa.gov
Trang web: www.IPOne.org
Sớm Trở Lại
Quý vị có thể gọi để nói với một người ở
trung tâm gọi ProviderOne Cá Nhân. Trung
tâm gọi sẽ hiện có 60 ngày trước khi quý vị
bắt đầu sử dụng hệ thống.

Tiểu Bang Washington đã hợp đồng
với Nhóm Tư Vấn Công Cộng, Public
Partnerships LLC (PPL) để cung cấp các
dịch vụ sau đây và hỗ trợ để vận hành
hệ thống ProviderOne Cá Nhân:
• Nhân viên song ngữ tại địa phương
của trung tâm gọi sẽ hiện có để trợ
giúp quý vị về các thắc mắc chi trả
của quý vị.

Cách Quý Vị
Được Chi Trả
Đang Thay Đổi:
Giới Thiệu
ProviderOne Cá Nhân

• Một Trung Tâm Điều Hành sẽ xử lý
các bảng chấm công của quý vị, gởi
chi phiếu lương, và gởi thư W2s.
Những gì quý vị biết được trong năm
2015 có thể chuyển đổi dễ dàng hơn
trong năm 2016.
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Sớm trở lại...
•
•

ProviderOne Cá Nhân sẽ thay thế Hệ
Thống Chi Trả Dịch Vụ Xã Hội (SSPS) mà
quý vị hiện đang sử dụng
Quý vị sẽ bắt đầu sử dụng ProviderOne
Cá Nhân vào đầu năm 2016

Quý vị sẽ có thể…
• Nộp các bảng chấm công trực tuyến
bằng cách sử dụng một
 Máy Vi Tính
 Máy Tính Bảng
 Điện Thoại Thông Minh
• Nộp các bảng chấm công bằng cách fax
• Nộp các bảng chấm công bằng cách gởi
thư*
• Nhận khoản chi trả bằng khoản tiền gởi
trực tiếp vào tài khoản, thẻ ghi nợ hoặc
chi phiếu giấy
Quý vị sẽ không còn:
• Nhận hóa đơn hàng tháng
• Yêu cầu chi trả số giờ của quý vị
*Gởi một bảng chấm công giấy có thể
làm chậm trễ chi trả. Nếu quý vị không
thể nộp các bảng chấm công trực tuyến,
hãy tìm một máy fax gần đó ngay bây
giờ!
Thông tin này dành cho các nhà cung cấp
được đại diện bởi SEIU Healthcare 775NW.

ProviderOne Cá Nhân sẽ thay đổi cách quý vị được chi trả như thế nào?
Quý vị hiện đang nhận được lương của cả tháng trong một lần chi trả. Đầu năm 2016,
quý vị sẽ nhận được hai lần chi trả mỗi tháng—nửa tháng lương trong một lần chi trả
và nửa tháng lương còn lại trong lần chi trả thứ hai.
Đây là một ví dụ:

Quý vị hiện được chi trả mỗi tháng một lần
Hành Động

Khi Nào?

Quý vị nhận được hóa đơn của quý vị cho Tháng Một.

Ngày 24 Tháng Một

Quý vị báo cáo số giờ cho Tháng Một.

Ngày 31 Tháng Một

Hệ thống SSPS gởi khoản chi trả qua đường bưu điện hoặc Ngày 1 Tháng Hai
gởi khoản chi trả này trực tiếp vào tài khoản.
(hoặc ngày làm việc kế tiếp)

Quý vị sẽ được chi trả mỗi tháng hai lần* bằng ProviderOne Cá Nhân
Hành Động

Khi Nào?

Quý vị báo cáo số giờ cho Ngày 1-15 Tháng Một.

Ngày 16 Tháng Một

ProviderOne Cá Nhân gởi khoản chi trả qua đường bưu điện
hoặc gởi khoản chi trả này trực tiếp vào tài khoản ngân
hàng hoặc thẻ ghi nợ cho số giờ Ngày 1-15 Tháng Một.

Ngày 1 Tháng Hai

Quý vị báo cáo số giờ cho Ngày 16-31 Tháng Một.

Ngày 1 Tháng Hai

ProviderOne Cá Nhân gởi khoản chi trả qua đường bưu
điện hoặc gởi khoản chi trả trực tiếp vào tài khoản ngân
hàng hay thẻ ghi nợ cho số giờ Ngày 16-31 Tháng Một.

Ngày 16 Tháng Hai
(hoặc ngày làm việc kế tiếp)

*Nếu bảng chấm công của quý vị được nhận sau thời hạn cuối thì chi phiếu lương của quý
vị có thể bị chậm trễ khoảng hơn hai tuần.

