Nanawagan ng Pansin
1099 na mga Tagabigay ng Serbisyo (Providers)

Ang paraan ng pagbabayad sa iyo ay magbabago!

Ano ang magbabago?

Sa unang bahagi ng 2016, papalitan ng Individual ProviderOne (IP1) ang Social Service Payment System (SSPS) na
kasalukuyan mong ginagamit.

Ano ang mag-iiba? Magagawa mong:

• Magsumite ng mga timesheet sa online gamit ang iyong personal o hiniram na
 Computer
 Tablet
 Smartphone
• Magsumite ng timesheet sa walang bayad na fax
• Magsumite ng timesheet sa koreo*
• Makatanggap ng bayad sa pamamagitan ng direct deposit, debit card o papel na tseke

Saan ako makakahanap ng fax machine?
•

Tindahan ng groserya/convenience store, tribal center, aklatan, tindahan ng supply sa opisina

Anu-ano ang mga bagong huling araw ng pagbabayad?
•

Dapat mong isumite ang iyong timesheet sa araw pagkatapos matapos ang panahon ng pagbabayad (Ang mga
timesheet na matatanggap pagkatapos ng huling araw ay babayaran sa susunod na panahon ng pagbabayad na
mahuhuli nang mahigit sa 14 na araw)

Paano ako makakapaghanda?
•

•
•

Antabayanan ang higit pang impormasyon tungkol sa Individual ProviderOne na nakalakip sa iyong SSPS invoice
bawat buwan
Ibalik ang mga form na matatanggap mo sa iyong welcome packet sa taglagas ng 2015
Kumpletuhin ang pagsasanay upang malaman kung paano gagamitin ang Individual ProviderOne
o Online
o Naka-print
o Personal

May Mga Tanong? Email: IPCommunications@HCA.wa.gov. Makakatanggap ka ng mga update na nakalakip sa iyong
3TU

U3T

SSPS invoice. Hindi masasagot ng SSPS ang anumang mga tanong tungkol sa bagong sistema ng pagbabayad.
Website: www.ipone.org
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Halimbawang Panahon ng Pagbabayad
Bagong Individual ProviderOne (unang bahagi ng 2016)
Iuulat mo ang mga oras para sa ika-1 hanggang ika-15 ng Enero sa
pamamagitan ng pagsusumite ng iyong timesheet
Ipapadala ng Individual ProviderOne ang paycheck sa koreo o ipapadala ito
sa deposit o debit card para sa mga oras sa ika-1 hanggang ika-15 ng Enero.
Iuulat mo ang mga oras para sa ika-16 hanggang ika-31 ng Enero sa
pamamagitan ng pagsusumite ng iyong timesheet
Ipapadala ng Individual ProviderOne ang paycheck sa koreo o ipapadala ito
sa deposit o debit card para sa mga oras sa ika-16 hanggang ika-31 ng
Enero.

ika-16 ng Enero na huling
araw
Ika-1 ng Pebrero
(o sa susunod na araw ng
negosyo)
ika-1 ng Pebrero na huling
araw
ika-16 ng Pebrero
(o sa susunod na araw ng
negosyo)

*Ang pagpapadala ng papel na timesheet sa koreo ay maaaring makaantala sa pagbabayad! Kung hindi ka
makakapagsumite ng mga timesheet sa online, maghanap ng malapit na fax machine ngayon!
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