CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

STATE OF CALIFORNIA ‐ HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

قرارداد اطالعيهھای الکترونيکی
نام پرونده

شماره پرونده

نام کارمند کانتی

شماره کارمند

اين اطالعيه تأييد میکند که شما تصميم داريد تا از طريق اطالعيهھای الکترونيکی با شما مکاتبه شود .اگر نخواستيد اطالعيهھای
الکترونيکی دريافت نماييد ،بالفاصله با اداره رفاه کانتی ) (CWDخود به آدرس ___________________ تماس بگيريد.
به عنوان بخشی از قرارداد دريافت اطالعيهھای الکترونيکی شما موافقت کرديد که:


مکاتبات  CDWرا از طريق اطالعيهھای الکترونيکی دريافت نماييد .تنھا عضوھايی از خانوار که قرارداد اطالعيهھای
الکترونيکی را امضا میکنند ،اطالعيه مربوط به مشاھده مکاتبات در حساب آنالين شخصی امن خود را دريافت مینمايند.



تمام اطالعيهھای الکترونيکی که به ايميلتان ارسال می شود را بخوانيد و مدارک را از طريق حساب آنالين شخصی امن
خود مشاھده نماييد.



ايميلھای خود را به طور مرتب )توصيه ما حداقل ھر سه روز يک بار است( چک خواھيد کرد تا مطمئن شويد که اين
مکاتبات مھم را به موقع خواھيد ديد.



در صورت تغيير آدرس ايميل خود CWD ،را ظرف مدت ده روز از طريق تکميل کردن يک قرارداد اطالعيهھای
الکترونيکی جديد در جريان بگذاريد.



میدانيد اطالعيهھايی که به حساب آنالين شخصی امن شما ارسال می شوند پس از دريافت اطالعيهھای الکترونيکی از
طريق ايميل ،دريافت شده تلقی می شوند حتی اگر شما آنھا را نخوانيد.



میدانيد در صورتی که درخواست نماييد CWD ،موظف است تا يک نسخه چاپ شده از مدرکی که به حساب آنالين
شخصی امن شما ارسال کرده است را در اختيارتان قرار دھد.



میدانيد در صورتی که اطالعيهھای الکترونيکی که به ايميل شما ارسال میشوند از طريق آدرس ايميلی که ارائه داده ايد
دريافت نشوند CWD ،به روش سنتی ارسال مکاتبات چاپ شده روی میآورد.



میدانيد که در ھر زمانی میتوانيد دريافت اطالعيهھای الکترونيکی را متوقف کنيد .برای انجام چنين کاری ،تنھا بايد با
 CWDتماس بگيريد و آنھا را در جريان تصميم خود مبنی بر دريافت مکاتبات چاپ شده قرار دھيد.
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