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 تغيرت طريقة حصولك على األموال!
 ما الذي تغير؟
 محل نظام دفع الخدمة االجتماعية الذي تستخدمه حالياً. )IP1(1، سوف يحل نظام الحساب الفردي 2016في أوائل عام 

 
 سوف تكون قادراً على:ما الذي سوف يختلف؟ 

 .و المستعارإرسال الجداول الزمنية عبر اإلنترنت باستخدام حسابك الشخصي أ •
  لي.اآلالحاسب 
 "الكمبيوتر المحمول "تابلت 
 الهاتف الذكي 

                                       ً إرسال الجداول الزمنية عبر الفاكس مجانا . •
 *إرسال الجداول الزمنية عبر البريد اإللكتروني. •
 استالم المدفوعات عن طرق اإليداع المباشر أو بطاقة الخصم أو الشيكات الورقية. •

 
 ؟أين يمكنني إيجاد جهاز الفاكس

 محالت البقالة / المتاجر والمراكز القبلية والمكتبات ومكتب التخزين •
 

 ما هي مواعيد الدفع الجديدة؟
بلة وذلك بعد يجب أن ُتقدم الجدول الزمني الخاص بك عقب انتهاء مدة الدفع ( سيتم دفع الجداول الزمنية الواردة عقب الموعد النهائي في الفترة المق •

 يوماً) 14مضي أكثر من 
 

 كيف استعد؟
 ) المرفق بفاتورة نظام الخدمة االجتماعية  الخاصة بك شهرياً.ProviderOne( 1ترقب المزيد من المعلومات حول نظام الحساب الفردي •
 .2015ستستلم نماذج العائد ببرنامج الترحيب بخريف  •
 .)ProviderOne(1استكمال التدريب لتتعلم كيفية استخدام الحساب الفردي •

o نتعبر اإلنتر 
o  المطبوع 
o بشخصك 

 
وسوف تتلقي التحديثات بفاتورة نظام دفع الخدمة االجتماعية الخاصة بك وال  3TUIPCommunications@HCA.wa.govU3Tاألسئلة ؟ عبر البريد اإللكتروني 

 3TUwww.ipone.orgU3Tمتعلقة بنظام الدفع الجديد. الموقع اإللكتروني يمكن لنظام دفع  الخدمة االجتماعية اإلجابة عن أية أسئلة 
 

 مثال مدة الدفع
)2016الجديد (أوائل 1نظام الحساب الفردي   

يناير عن طريق تقديم الجدول الزمني الخاص  15يناير إلى  1اإلبالغ بساعات العمل من  يناير  16الموعد النهائي 
 بك

 فبراير 1
 يوم العمل التالي) في (أو 

 

يناير عبر  15- 1لساعات العمل من ) ProviderOne(1يتم دفع نظام الحساب الفردي س
 اإلنترنت أو عن طريق اإليداع المباشر أو ببطاقة الخصم.

 
 

قديم الجدول الزمني يناير عن طريق ت 31يناير إلى  16عليك اإلبالغ بساعات العمل من  فبراير 1الموعد النهائي 
 الخاص بك.

 فبراير  16
 يوم العمل التالي)في (أو 

يناير عبر  15- 1لساعات العمل من ) ProviderOne(1يتم دفع نظام الحساب الفردي س
 اإلنترنت أو عن طريق اإليداع المباشر أو ببطاقة الخصم.

 
وفي حالة عدم تمكنك من إرسال الجدول الزمني الخاص بك عبر اإلنترنت ،  قد يؤدي إرسال ورقة الجدول الزمني بالبريد إلى تأخير الدفع!*  

 عليك إرساله عبر أقرب فاكس إليك.
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