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NA 1274 (Farsi) (7/13) REQUIRED  FORM  - SUBSTITUTES PERMITTED

 

  یالکترونيک ھای قرارداد اطالعيه

  

  شماره پرونده  نام پرونده

  شماره کارمند  کانتینام کارمند 

  

ھای  اگر نخواستيد اطالعيه. ھای الکترونيکی با شما مکاتبه شود کند که شما تصميم داريد تا از طريق اطالعيه اين اطالعيه تأييد می

  .تماس بگيريد ___________________خود به آدرس  (CWD) کانتیالکترونيکی دريافت نماييد، بالفاصله با اداره رفاه 

  :ھای الکترونيکی شما موافقت کرديد که دريافت اطالعيهبه عنوان بخشی از قرارداد 

  مکاتباتCDW ھای  تنھا عضوھايی از خانوار که قرارداد اطالعيه. ھای الکترونيکی دريافت نماييد را از طريق اطالعيه

 .نمايند میکنند، اطالعيه مربوط به مشاھده مکاتبات در حساب آنالين شخصی امن خود را دريافت  الکترونيکی را امضا می

 حساب آنالين شخصی امناز طريق را و مدارک  را بخوانيد ارسال می شود ھای الکترونيکی که به ايميلتان تمام اطالعيه 

 .مشاھده نماييدخود 

 اين که  خواھيد کرد تا مطمئن شويدچک ) توصيه ما حداقل ھر سه روز يک بار است(ھای خود را به طور مرتب  ايميل

 .ديد موقع خواھيد مکاتبات مھم را به

  ،در صورت تغيير آدرس ايميل خودCWD ھای کردن يک قرارداد اطالعيه را ظرف مدت ده روز از طريق تکميل 

 .الکترونيکی جديد در جريان بگذاريد

 ھای الکترونيکی از  اطالعيهارسال می شوند پس از دريافت  يی که به حساب آنالين شخصی امن شماھا اطالعيه دانيد می

 .يافت شده تلقی می شوند حتی اگر شما آنھا را نخوانيد، درايميل طريق

 دانيد در صورتی که درخواست نماييد می ،CWD کی که به حساب آنالين موظف است تا يک نسخه چاپ شده از مدر

 .قرار دھد شخصی امن شما ارسال کرده است را در اختيارتان

 ريق آدرس ايميلی که ارائه داده ايدشوند از ط ارسال می ه به ايميل شماھای الکترونيکی ک اطالعيهدر صورتی که  دانيد می 

 .آورد به روش سنتی ارسال مکاتبات چاپ شده روی می CWDدريافت نشوند، 

 برای انجام چنين کاری، تنھا بايد با . ھای الکترونيکی را متوقف کنيد اطالعيهدريافت  توانيد دانيد که در ھر زمانی می می

CWD دريافت مکاتبات چاپ شده قرار دھيد و آنھا را در جريان تصميم خود مبنی برگيريد تماس ب.  

  

  


