ConnectCarolina
(ကြန္နက္ကာရိုလိုင္းနား) တြင္ သင့္
W-2 ကို ရွာေဖြပုံ
သင့္ W-2 ကို ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳျခင္း

သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း
လွ်ဳိ႕ဝွက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
(လူမႈဖူလုံေရးနံပါတ္မ်ားကဲ့သို့္) လုံျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရန္
"၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈ"ဟု ေခၚသည့္ လုံျခံဳေရး
နည္းစနစ္အသစ္ကို တကၠသိုလ္က အသုံးျပဳေနပါသည္။
ConnectCarolina (ကြန္နက္ကာရိုလိုင္းနား)တြင္ သင့္ W-2
ကို သင္မျမင္ရမီ ဤစနစ္သည္ သင့္အား "သင္သည္
သင္"ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။
ပထမအဆင့္သည္ သင့္အတြက္ အေကာင့္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္
ျဖစ္ျပီး — သင္သည္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္ၾကိမ္သာ
လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လမ္းညႊန္ခ်က္အေနျဖင့္ ၂-ဆင့္
အတည္ျပဳမႈျဖင့္ စတင္လိုက ျခင္း္ စာရြက္စာတမ္းကို
ကိုးကားပါ။ ျပီးေနာက္ သင္သည္ သင့္ W-2 ကို ဝင္ေရာက္
အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္
ထိုအဆင့္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
စနစ္အတြင္းရွိ
အတည္ျပဳမႈ

အတည္ျပဳရန္

လိုအပ္သည့္

လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပါ

ေနရာသို႕ သြားပါ

အက္ပ္အတြက္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
မက္ေဆ့ခ်္အတြက္ သင့္ထံ
ပို႕လိုက္ေသာ ကုဒ္ကို
ထည့္သြင္းပါ။
ဖုန္းေခၚဆိုမႈအတြက္
မည္သည့္ခလုတ္ကိုမဆို ႏွိပ္ပါ။

1.

2.

3.

connectcarolina.unc.edu သုိ႔ သြားျပီးေနာက္ Login
to ConnectCarolina and InfoPorte
(Faculty, staff & alumni)
(ConnectCarolina ႏွင့္ InfoPorte
တြင္ေလာ့အင္ဝင္ပါ (အရာရွ၊ိ ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား))
သင့္နာမည္ သို႕မဟုတ္ ဧည့္အိုင္ဒီ ႏွင့္ စကားဝွက္ကို
ထည့္သြင္းပါ။ အကယ္၍ သင့္နာမည္၊ ဧည့္အိုင္ဒီ
သို႕မဟုတ္ စကားဝွက္အတြက္ အကူအညီလိုပါက
962-HELP ကို ေခၚဆိုပါ။
ConnectCarolina (ကြန္နက္ကာရိုလိုင္းနား)
ပင္မစာမ်က္ႏွာမွ Self Service (ကိုယ္တိုင္
ဝန္ေဆာင္မႈ) ကို ႏွိပ္ျပီး ဒုတိယျဖစ္ေသာ
View W-2 /W-2c Forms (W-2 / W-2c
ေဖာင္မ်ားကို ၾကည့္ပါ) လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပါ။

အက္ပ္၊ မက္ေဆ့ခ်္
သိ႕ု မဟုတ္
ဖုန္းေခၚဆိုမႈမွ
အသိေပးခ်က္
လက္ခံရရွိပါမည္။ီ

ယခု သင္သည္ သင့္
W-2 ကို ဝင္ေရာက္
အသုံးျပဳႏိုင္ပါျပီ

သင့္ရ႕ဲ ၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈကို ဖန္တီးျခင္း
သင့္ W-2 ကို ဝင္ေရာက္ အသုံးမျပဳမီ သင္သည္ သင့္
၂-ဆင့္ အေကာင့္ကို သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သင္သည္ Duo Mobile အက္ပ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ၾကိဳးဖုန္း

အေရးၾကီးသည္- အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ၂-ဆင့္
အေကာင့္ကို မသတ္မွတ္ရေသးပါက စနစ္သည္
ဤမက္ေဆ့ခ်္ကို ျပပါမည္-

သို႕မဟုတ္ တက္ဘလက္တ႕ို ျဖင့္ စမတ္ဖုန္းကို
စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္အေနျဖင့္ ၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈျဖင့္ စတင္လိုက္

ျခင္း စာရြက္စာတမ္းကို ကိုးကားပါ။
အကူအညီ လိုပါသလား။ အကူအညီ ေကာင္တာ 962-HELP ကို ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍
သင္သည္ ပုံႏွိပ္ထားေသာ W-2 ကို လိုခ်င္ပါက payroll@unc.edu သို႕ အီးေမးလ္ပို႕ပါ။
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သင့္ W-2 ကို ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳျခင္း(အဆက္)
4.

၂-ဆင့္ အတည္ျပဳမႈကို ႏွိပ္ပါ။

7.

လက္ရွိ Year W-2 (ႏွစ္ W-2) ကို ၾကည့္ရႈရန္
Year End Form (ႏွစ္ဆုံးေဖာင္) ကို ႏွိပ္ပါ။

မွတ္သားရန္- W-2 မ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျပကၡဒိန္ႏွစ္မွ စ၍ ရရွိႏိုင္ဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၏
အေစာပိုင္းႏွစ္ W-2 မ်ားကိုမႈ ConnectCarolina
(ကြန္နက္ကာရိုလိုင္းနား) တြင္ မရရွိႏိုင္ပါ။

5.

အကယ္၍ သင္သည္ စာရင္းသြင္းသည့္အခါ မိုဘိုင္းဖုန္း
သို႕မဟုတ္ တက္ဘလက္ကို အသုံးျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက
စက္ကို ေလာ့ခ္ျဖည္ထားပါ (အတည္ျပဳရန္ သင့္တြင္
စကၠန္႔ 60 သာ အခ်ိန္ရွိေသာေၾကာင့္ ၎သည္
အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစပါလိမ့္မည္)။

6.

ဤဖရိန္အသစ္တြင္ သင္မွတ္ပုံတင္ေသာအခါ
သင္သတ္မွတ္သည့္ နည္းစနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ•

8. သင္သည္ အေစာပိုင္းႏွစမ
္ ်ားမွ W-2 မ်ားကို
ၾကည့္လိုပါက View a Different Tax
Year (ကြဲျပားေသာ အခြန္ႏွစ္ကို ၾကည့္ရန္)

သင့္ စမတ္ဖုန္း သို႕မဟုတ္ တက္ဘလက္ အက္ပတ
္ ြင္

ကို ႏွိပ္ပါ။

မက္ေဆ့ခ်္ရရွိရန္ Send me a Push (ေပးပို႕မက္ေဆ့ခ်္
ပို႕ေပးပါ) ကို ႏွိပ္ပါ။ သင့္စက္တြင္ Approve (အတည္ျပဳမည္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
•

ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ရရွိရန္ Call me (ေခၚဆိုပါ) ကို ႏွိပ္ပါ။ ရရွိသည္ႏွင့္
ဖုန္းရွိ မည္သည့္ခလုတ္ကိုမဆို ႏွိပ္ပါ။

•

Enter a Passcode (စကားဝွက္ကုဒ္ကို ထည့္သြင္းမည္)
ကို ႏွိပ္ျပီး မ်ားစြာေသာ စကားဝွက္ကုဒ္မ်ားျဖင့္
မက္ေဆ့ခ်္ရရွိရန္ Text me new codes (ကုဒ္အသစ္မ်ား
မက္ေဆ့ခ်္ပ႕ို ပါ) ကို ႏွိပ္ပါ။ သင့္ထံ ေပးပို႕လိုက္ေသာ
ပထမဆုံး စကားဝွက္ကုဒ္ကို ထည့္သြင္းပါ။

ရလဒ္- View W-2/W-2c Form (W-2/W-2c ေဖာင္ျမင္ကြင္း)
မ်က္ႏွာျပင္သည္ ျပန္လည္စတင္ျပီး Year End Form
(ႏွစ္ဆုံးေဖာင္လင့္ခ္) ကို ျပေပးပါသည္။

9.

အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ၾကည့္ရႈရန္ Filing
Instruction (လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးပိ႕ု ျခင္း)
ကို ႏွိပ္ပါ သို႕မဟုတ္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
W-2 အတြက္ IRS လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို
ပရင့္ထုတ္ပါ။

မွတ္သားရန္- W-2c သည္ ျပဳျပင္ထားေသာ W-2
ျဖစ္ပါသည္။ ConnectCarolina တြင္ W-2c
ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳမႈ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္
လာပါမည္။

