ﻧﺎم ﻣﺷﺗری
اﺳﺗﺧدام و آﻣوزش ) (BFETﻏذاھﺎی اوﻟﯾﮫ

ﺑﺎز ﭘرداﺧت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد

ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﯽ  EJASﻣﺷﺗری

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﺧش ﻣﺳوﻟﯾن اداره
ﻧوﻋﯾت ﺗﻼﻓﯽ را ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد

ﺗراﻧﺳﭘورت ﭘﺎس  /ﺗﮑت ﻣﻠﯽ ﺑس  -ﭼﯽ ﺗﻌداد:

روزاﻧﮫ /

ﻣﺑﻠﻎ را درج ﻧﻣﺎﯾﻧد

ھﻔﺗﮫ وار /

ﻣﺎھوار

$

ﺷﻣﺎره ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﭘﺎس  /ﺗﮑت ﻣﻠﯽ ﺑس
ﺗراﻧﺳﭘورت ﮐﺎرت ﺗﯾل  -ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت:

$

ﺗراﻧﺳﭘورت ﮐﺎرت  ORCA / ORCAدوﺑﺎره ﭘر ﮐردن  -ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت:

$

ﺗراﻧﺳﭘورت ﯾوﺑر  /ﻟﯾﻔت  /ﺗﮑﺳﯽ

$
$
$
$
$

ﻟﺑﺎس )ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻟﺑﺎس ،ﺑوت ھﺎ ،ﻣوزه ھﺎ ،ﯾوﻧﻔرم ،اﺷﯾﺎﯾﯽ ﺿروری ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ(
ﻣراﻗﺑت از ﮐودک )ﺑطور ﻣﺛﺎل ﭘرداﺧت ﻣﺷﺗرک  CCSPو ﻏﯾر(CCSP -
طﺑﺎﺑت
اﻣﺗﺣﺎن ﺗﻌﻠﯾم و اﺳﻧﺎد ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ )ﺑطور ﻣﺛﺎل اﻣﺗﺣﺎن ھم ارزی ﻟﯾﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ،اﻣﺗﺣﺎن ﺳطﺢ ﺳواد آﻣوزی ،ﺗﺳت اﺳﺗﻌداد ،اﻣﺗﺣﺎن ،CNA
آﻣوزش ﻗراردادی ﮐوﺗﺎه ﻣدت(

$
$
$

ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ و ﻧظﺎﻓت ﺷﺧﺻﯽ )ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑورس دﻧدان ،ﺷﺎﻣﭘو ،و اﺻﻼح ﻣوی(
ﮐﺗﺎب و ﻟوزام آﻣوزﺷﯽ
ﻣﺳﮑن  /آب و ﺑرق )ﻣوﺑﺎﯾل ھﺎ  /ﮐرﯾدﯾت دﻗﯾﻘﮫ وار(
اﺧﺗﯾﺎری :ﺑرای داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرت ﺗﺣﻔﮫ ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﮫ ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده در ﭘﺎﯾن ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
"ﺿﻣﯾﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ھدﯾﮫ" و ﯾﮏ داﻧﮫ ﭘﺎﮐت ﭘﯾش ﭘرداﺧت ﺑرﮔﺷت درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﺧرﯾدادری ﺑﮫ ﻣﺷﺗری ﺗﻘدﯾم ﮔردﯾد.
اﻟزاﻣﯽ:

ﺑرای ھر ﻧوع ﺗﻼﻓﯽ ﺗﻘدﯾم ﺷده ﺗوﺟﯾﮫ را درج ﻧﻣﺎﯾﻧد )ﺑطور ﻣﺛﺎل اﮔر دﻟﯾل ﺿروت ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻟوﻣﺎت ﺿروری ﻣﺎﻧﻧد :ﺑﺧﺎطر ﻋدم واﺟد ﺷراﯾط
ﻣوﻗﺗﯽ ﻣراﻗﺑت طﻔل ﻏﯾر،CCSP -ﺑرای ﭘﺗﻠون ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﯾوﻧﻔرم آﻣوزش اﺟﺑﺎری ،ﯾﺧﻧﮑﺎک ،ﺑوت ،ﮐﺗﺎب و ﻏﯾره(.

اﻣﺿﺎ ﺻﻼﺣﯾﺗدار ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﺎم ﺻﻼﺣﯾﺗدار ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧده ﺑرﻧﺎﻣﮫ

ﺑﯾﺎن و اﻣﺿﺎ ﻣﺷﺗری
ﻣن ﻣﯾداﻧم و ﻣواﻓﻖ اﺳﺗم ﮐﮫ:
•
•
•
•
•

ﻣن ﺻدورات و ﺻدور ﻓوق را درﯾﺎﻓت ﮐردم.
ﻣن ﮐﻣﮏ ھﻣﺎﻧﻧد از اداری دﯾﮕری ﺑﺷﻣول ادارات و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗﺻر ﺑﮫ ادارات  BFET، WorkFirst, LEP Pathwaysوﻏﯾره در اﯾن ﻣﺎه درﯾﺎﻓت ﻧﮫ ﮐردم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﻣن ﻓﻘط ﻣﯽ ﺗواﻧم از ﮐﻣﮑﮭﺎی اراﺋﮫ ﺷده )از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﺗﮭﺎی ھدﯾﮫ( ﺑرای اھداف ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣوزش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧم.
ﻓروش ﯾﺎ ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رد ﺑرﺧواردادر ﺑودن در  BFETﺷود و ﻣن ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑودﯾﺟﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷم.
اﮔر ﻣن "ﮐﺎرت ھدﯾﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ" را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾم ﻣن رﺳﯾد ھﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﺗﯾل و ﮐﺎرت ھدﯾﮫ ﺧرﯾداری را ﺑر ﻣﯾﮕرداﻧم

اﻣﺿﺎ ﻣﺷﺗری

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﺎم ﻣﺷﺗری
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