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  اإللكتروني اإلشعار اتفاقية

 رقم الواقعة اسم الواقعة

 رقم العامل اسم عامل الكاونتي

 على اآلمن الشخصي حسابك في رسالة ھناك أن تنبھك الكترونية رسالة ھي اإللكترونية، اإلشعارات :ج االلكترونية؟ اإلشعارات ھي ما :س
 .  لمراجعتھا االنترنت

 من اسالتيمر كافة استالم على أوافق County Welfare Department  (CWD) باستثناء االلكتروني اإلشعار بواسطة 
 .العادي البريد بواسطة ترسل التي الوالية قبل من تعقد التي السماع بجلسات المتعلقة اإلشعارات

 حساب طريق عن قالوثائ ومراجعة االلكتروني بريدي حساب إلى ترسل التي االلكترونية اإلشعارات قراءة على أوافق 
 .االنترنت على اآلمن الشخصي بريدي

 مراجعتي لضمان) األقل على أيام ثالثة كل نقترح( منتظم أساس على االلكتروني بريدي حساب مراجعة على أوافق 
 .المناسب الوقت في الزمن من قصيرة لفترة متاحة لمراسالت

 إعالم على أوافق CWD من أيام عشرة خالل الكتروني إشعار اتفاقية تكملة طريق عن االلكتروني بريدي عنوان تغير إذا 
 .التغيير

 استالمھا عند قبلي من استلمت قد أنھا تعتبر االنترنت على اآلمن الشخصي لحسابي المرسلة اإلشعارات بأن مدرك إني 
 .  أقرأھا لم إذا حتى االلكتروني بريدي بواسطة

 على بأنه مدرك إني CWD إذا االنترنت على اآلمن الشخصي لحسابي إرسالھا يتم وثيقة أي عن ورقية بنسخة تزويدي 
 .  بطلبھا قمت

 بأن مدرك إني CWD المرسلة اإللكترونية اإلشعارات أستلم لم إذا التقليدية بالطريقة الورقية مراسالتي رسالتعيد إ سوف 
 ً  . به اإلدارة زودت الذي االلكتروني بريدي عنوان إلى إلكترونيا

 والنماذج اإلشعارات استالم إلى والعودة شئت وقت أي في االلكترونية إلشعاراتل استالمي عن التوقف أستطيع نيبأ مدرك إني 
 قراري عن إلعالمھم____________________  بواسطة CWD بإدارة لالتصال أحتاج بھذا للقيام .العادي البريد بواسطة
 .الورقية للمراسالت للعودة

  االلكترونية اإلشعارات الستالم باستخدامه أرغب الذي اإللكتروني البريد عنوان

  اإللكترونية اإلشعارات إلرسال استخدامه أريد إضافي الكتروني بريد عنوان

  التوقيع تاريخ  المفوض الممثل أو البالغ األسرة عضو) عالمة أو( توقيع

  التوقيع تاريخ  مالي بمبلغ معانين أطفال/طفل آخر أمر ولي أو المسجل، العائلي الشريك أو الزوجة/الزوج) عالمة أو( توقيع

 

 


