Створити

Активувати мій Обліковий
запис клієнта-отримувача
пільг (CBA)
	Перевірте електронну пошту
з підтвердженням.
	Відвідайте сайт
www.WashingtonConnection.org.
	Натисніть на кнопку Доступ до вашого
облікового запису на вкладці Увійти,
щоб увійти до облікового запису
Washington Connection.
	На домашній сторінці Washington Connection
наведіть курсор на вкладку Мій обліковий
запис та натисніть на кнопку мій CBA.
	Використовуйте код активації, наданий
в електронному листі, свій ID клієнта DSHS
та поштовий індекс з наданих варіантів.
	Натисніть на кнопку Далі.
	Отримавши повідомлення щодо Активації
облікового запису на Washington Connection,
натисніть на посилання Вийти у верхньому
правому куті.

Обліковий
запис клієнтаотримувача
пільг

Ви можете отримати цілодобовий доступ до свого
облікового запису клієнта-отримувача пільг на цьому
безкоштовному та безпечному веб-сайті.
Важлива інформація, яка може знадобитися для
створення та активації вашого CBA (лише для вашого
особистого використання).
ID користувача
Код підтвердження

Сьогодні!

Ідентифікаційний номер клієнта
Поштовий індекс
Код активації
Інше

ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ?
Ви можете знайти більше інформації
на Washington Connection по вкладці
Про цей сайт під вкладкою Мій
обліковий запис.

Доступ до мого Облікового запису
клієнта-отримувача пільг (CBA)
	Натисніть на кнопку Доступ до вашого
облікового запису на вкладці Увійти, щоб
увійти до облікового запису Washington
Connection.
	Введіть ID користувача та пароль.
	Натисніть Відправити.
	На домашній сторінці Washington Connection
натисніть на кнопку Мій CBA у випадаючому
меню Мій обліковий запис.
	Прочитайте Повідомлення про Обліковий
запис клієнта-отримувача пільг та натисніть
Прийняти, щоб переглянути основні дані
про ваш випадок.
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Ось чому – цілодобовий доступ до:







Поточних пільг
 
Посилання для
доступу до балансу
Історії пільг
картки EBT та

Поданих документів
запитів щодо заміни

Важливих дат
 Попередньо

Посилання на
заповненого Огляду
ProviderOne
проміжної оцінки

www.washingtonconnection.org

Створити обліковий запис
Washington Connection

Бажаєте
заощадити час?
Ось 5 кроків до швидкого, легкого
та безпечного способу отримати
доступ до інформації вашого
облікового запису DSHS
клієнта-отримувача пільг.

Перш ніж почати, вам
знадобиться:
	Доступ до Інтернету
	Обліковий запис електронної пошти
	Ідентифікаційний номер клієнта DSHS
	Знати свій поштовий індекс
	Ваше ім'я, як воно відображається
у записах DSHS
* Якщо у вас вже активовано обліковий запис
Washington Connection SAW, перейдіть до кроку 3.

	Відвідайте сайт www.WashingtonConnection.org.
	Натисніть на кнопку Створити новий
обліковий запис у випадаючому меню
Створити обліковий запис.
	Заповніть усі поля даних на сторінці Створити
новий обліковий запис користувача.
	Натисніть на кнопку Далі.
	Перевірте вашу електронну пошту на наявність
коду підтвердження*.
* Якщо ви не отримали електронний лист з активацією, перевірте
папку небажаної пошти/спаму. Якщо ви не використовуєте
смартфон, вам потрібно буде закрити веб-сайт перед активацією
вашого облікового запису.

Активувати мій обліковий запис
Washington Connection
	У електронному листі з підтвердженням натисніть
на друге посилання, щоб активувати свій
Обліковий запис.
	З’явиться екран Новий обліковий запис
користувача – Підтвердження.
	Натисніть на посилання Вхід.

– АБО –
	На домашній сторінці Washington Connection
наведіть курсор на вкладку Створити обліковий
запис і натисніть кнопку Активувати свій
обліковий запис.
	Введіть свій ID користувача та Код
підтвердження, який було надіслано
на вашу електронну пошту.
	Натисніть на кнопку Далі.
	Натисніть на посилання Вхід.
	Введіть свій ID користувача,
Пароль та натисніть Відправити.

Тепер, коли ваш обліковий запис
Washington Connection активовано,
ви готові створити свій Обліковий
запис клієнта-отримувача пільг.

Створити мій Обліковий
запис клієнта-отримувача
пільг (CBA)
	Натисніть кнопку Доступ до вашого облікового
запису у випадаючому меню Вхід для входу
до вашого Облікового запису Washington
Connection, або
	Натисніть кнопку Мій CBA у випадаючому
меню Мій обліковий запис.
	На сторінці короткої інформації натисніть
на посилання Отримати доступ до інформації
Облікового запису клієнта-отримувача пільг.
	Використовуючи свій поштовий індекс заповніть
усі поля даних на Сторінці реєстрації точно так,
як вони зазначені у файлі DSHS.
	Натисніть на кнопку Далі.
	Перевірте свою електронну пошту, щоб отримати
інформацію про наступний крок для активації
вашого Облікового запису клієнта-отримувача
пільг (CBA).
	Натисніть кнопку Вийти біля свого імені.

Продовження...

