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:خيراتلا

:ةلاحلا مسا

:ةلاحلا مقر

:تالاحلا ددع

:زكرملا

:فظوملا فتاھ مقر
 تاسلج ةدحو فتاھ مقر

 ةلداعلا عامتسالا
:)FH&C( تاعامتجالاو

بلط وأ ،ةیفاضإ تالدب ىلع وأ ،ئراوطلا تالاح ةدعاسم ىلع لوصحلا بلط
)Arabic( )طقف نیكرتشملل( ةیدقنلا ةدعاسملا ةلاح ىلإ صخش ةفاضإ

.ةلاحلا ىلإ صخش ةفاضإ وأ ةيفاضإ تالدب وأ ةئراط ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ جذومنلا اذھ لامكإب مق

:ركذت

.كدعاسي نأ كتلاحب صتخملا فظوملا ىلع بجي ،ليلد ىلع لوصحلا يف ةلكشم تهجاو اذإ .هب انربخت ام تابثإ كنم بلطُي دق )1(

.كل ٍدعوم ديدحت متيس ،ةلاحلا هذھ يف .كتلاحب صتخملا فظوملا ةيؤر ىلإ ةجاحب لازت ال نوكت دق )2(

ئراوطلا تالاح ةدعاسم :لوألا مسقلا

:وھ اهبلطأ يتلا ئراوطلا تالاح ةدعاسم عون

:وھ ئراوطلا تالاح ةدعاسم ىلإ يجایتحا ببس

( ةحفصلا بلقا )

(Worker: Scan and Index this completed form and give the signed original back to the participant.)
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ةیفاضإلا تالدبلا :يناثلا مسقلا
:ةصاخ تاجایتحا ببسب )تالدبلا( يلاتلا لدبلا ىلع لوصحلا بلطأ

رخأتملا راجيإلا
ةيساسألا ةيلزنملا تاودألا حالصإ
ةرخأتملا ةيراقعلا نوھرلا وأ/و بئارضلا
لمحلا لدب
 لحم يفتابجولا رِّضحأ نأ عيطتسأ ال يننأل معاطملا لدب
ينكس
 بسحدمتعُملا كلثمم وأ كسفنب تنأ مدقتت نأ بجي– نفد لدب
:يف لدبلا اذھ ىلع لوصحلل بلطب لوصألا
 نفدلا تامدخ بتكم

33-28 Northern Boulevard, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101

718-473-8310 :فتاهلا مقر

دوقولل يفاضإ لدب
تاكلتمملا تاحالصإ
قيرحلا وأ درشتلا لثم ةثراكل ةجيتن ةدوقفملا سبالملا لادبتسا
:كلذ ريغ

:لاقتنالاب ةقلعتملا تاقفنلا
ىرخألا ةيلزنملا تاودألاو ثاثألالاقتنالا تاقفن
ةيصخشلا تاقلعتملاو ثاثألا نيزختنيمأت ةعيدو / ةيقافتا
ثحابلا / طيسولا موسر / ةميسق

:ديدجلا ناونعلا
)ةقشلامقرنمضتيامب(

يديربلا زمرلاةيالولاةنيدملا
اًرالود  :ديدج راجيإ؟تلقتنا ىتم

:راقعلا كلام مسا
:يساسألا رجأتسملا مسا

:ناونعلا
)ةقشلا مقر نمضتي امب(

يديربلا زمرلاةيالولاةنيدملا

( ةحفصلا بلقا )
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لمعلا ةطشنأب ةقلعتملا ىرخألا معدلا تامدخ :ثلاثلا مسقلا
:ةیلاتلا معدلا تامدخ ىلع لوصحلا بلطأ

 نم نوناعي نممةفيظو نع ثحبلا ةطشنأ يف نيكرتشملل سبالم
 ةريخألا ةنوآلا يف ثدح قيرح وأدرشتلا لثم ،ةيئانثتسا فورظ
ةبسانملا سبالملاصقنو

رمألا مزل اذإ ،ةدمتعملا دودحلا نمض لفطلا ةياعر لدب

ةيرورضلا ةماعلا تالصاوملا
 وأدحوملا يزلا وأ ،طاشنلا / ةكراشملاب طبترملا صيخرتلا
 تادنتسملا ميدقتدنع ،ةدمتعملا دودحلا يف ةرمعملاعلسلا موسر
ءايشألا هذھ لثمىلإ ةجاحلا تبثت يتلا

:لمعلاةطشنأبةقلعتملا ىرخألامعدلا تامدخ

كيلع بجي ،ةبولطملا ةمدخلا ىلع لصحت ال تنك اذإ وأ كتاجايتحا تريغت اذإ .لمعلا طاشن ءدب دنع ةمزاللا معدلا تامدخ مدقتس
.يفاضإ ٍلدب ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا

ةلاحلا ىلإ ٍصخش ةفاضإ :عبارلا مسقلا
.كتلاحب صتخملا فظوملا ىلإ جذومنلا اذھ لاسرإ كناكمإب لازی الف ،تامولعملا هذھ لك كیدل نكت مل اذإ
:يب ةصاخلا ةیدقنلا ةدعاسملا ةلاح ىلإ )نیلاتلا صاخشألا وأ( يلاتلا صخشلا ةفاضإ يف بغرأ

دیدج لفط
لزنملا لخد دقلفط
 ذنم رجاهمك هعضو ريغت يذلاو( اًماع18 رمع تحت لفط
)ينم ةمدقم ةداهش وأ بلط رخآ
 مدقتلاهل قبسي مل يذلاو يعم شیعی غلاب صخش / كیرش
 ميدقتلا بلط لامكإب موقي نأ صخشلا اذھ ىلع بجي( بلطب
)ةدعاسملا يقلتلجأ نم

 ةرجهلا عضو ببسب ضفُرو قباس بلطب مدقت يذلا جوزلا
نآلا هعضو ريغتو
ةلاحلا ىلإ مضنم دیفتسم غلاب صخش / انأ
 ىرخأ
 ىرخأ

 :مسالا
 :عوجرلا / لاقتنالا خیرات
 :دالیملا خیرات
يعامتجالا نامضلا مقر
 :)اًمولعم ناك اذإ(

 :مسالا
 :عوجرلا / لاقتنالا خیرات
 :دالیملا خیرات
يعامتجالا نامضلا مقر
 :)اًمولعم ناك اذإ(

 ًءاسماًحابص
بلطلا تقوبلطلا خيراتكرتشملا عيقوت

خيراتلافظوملا مسا


