STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

قرارداد اطالعيهھای الکترونيکی
نام پرونده

شماره پرونده

نام کارمند کانتی

شماره کارمند

س :اطالعيهھای الکترونيکی چه ھستند؟ ج :اطالعيهھای الکترونيکی يا  e-notificationsعبارتند از ايميلھايی که به شما اطالع
میدھند که پيغامی در حساب آنالين شخصی امن شما وجود دارد که بايد رؤيت شود.


من موافق دريافت تمام مکاتبات از سوی اداره رفاه کانتی ) (CWDاز طريق  e-notificationمیباشم به جز
اطالعيهھای مربوط به جلسات دادگاه ايالتی که توسط پست اياالت متحده ) (US mailارسال خواھند شد.



من با خواندن تمام  e-notificationھايی که به ايميل من ارسال می شود و مشاھده مدارک از طريق حساب آنالين
شخصی امن خود موافق میباشم.



من موافقت می كنم كه ايميلھای خود را به طور مرتب )توصيه ما حداقل ھر سه روز يک بار است( چک كنم تا مطمئن
شوم که اين مکاتبات مھم را به موقع خواھم ديد.



من موافق ھستم که در صورت تغيير آدرس ايميل خود CWD ،را ظرف مدت ده روز از طريق پر کردن يک قرارداد
اطالعيهھای الکترونيکی جديد در جريان بگذارم.



من میدانم اطالعيهھايی که به حساب آنالين شخصی امن من ارسال می شوند پس از دريافت  e-notificationاز طريق
ايميل من ،دريافت شده تلقی می شوند حتی اگر من آنھا را نخوانم.



من میدانم در صورتی که درخواست نمايم CWD ،موظف است تا يک نسخه چاپ شده از مدرکی که به حساب آنالين
شخصی امن من ارسال کرده است را در اختيارم قرار دھد.



من میدانم در صورتی که  e-notificationھايی که به ايميل من ارسال میشوند از طريق آدرس ايميلی که ارائه داده ام
دريافت نشوند CWD ،به روش سنتی ارسال مکاتبات چاپ شده روی میآورد.



من میدانم که در ھر زمانی میتوانم دريافت  e-notificationھا را متوقف کرده و اطالعيهھا و فرمھا را از طريق پست
اياالت متحده ) (US mailدريافت نمايم .برای انجام چنين کاری ،تنھا بايد با  CWDخود به آدرس __________
تماس بگيرم و آنھا را در جريان تصميم خود مبنی بر دريافت مکاتبات چاپ شده قرار دھم.
آدرس ايميلی که میخواھم برای دريافت اطالعيه ھای الکترونيکی ارائه دھم
آدرس ايميل ديگری که میخواھم برای دريافت اطالعيه ھای الکترونيکی ارائه دھم
امضا )يا نشان( عضو بالغ خانوار يا نماينده قانونی
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امضا )يا نشان( ھمسر ،شريک زندگی رسمی ،يا پدر/مادر ديگر کودک)ان( مشمول کمک نقدی
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