
BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING (BFET) PARTICIPANT REIMBURSEMENT 
DSHS 07-103 PE (REV. 10/2021) Persian (Farsi / Dari) 

 

BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING 
 )BFET استخدام و آموزش غذاھای اولیھ(

 باز پرداخت شرکت کنند

 نام مشتری
      

 مشتری EJASکارت شناسی 
      

 تاریخ
      

 بخش مسولین اداره
 مبلغ را درج نمایند نوعیت تالفی را چک نمایند

 ارماھو         ھفتھ وار /         روزانھ /              چی تعداد:    -ترانسپورت  پاس / تکت ملی بس    
      شماره تشخیصی پاس / تکت ملی بس    

$       

       $      شماره کارت:    -ترانسپورت  کارت تیل    

       $      شماره کارت:    -دوباره پر کردن   ORCA / ORCAکارت  ترانسپورت   

       $ مطلوب است حاتیتوض )گری: دشنیترانسپورت(   
       $ فورمیونیبطور مثال لباس مصاحبھ، کفش ھا، بوت ھا،  )پوشاک (   
       $ )CCSP -و غیر CCSPمراقبت از کودک (بطور مثال پرداخت مشترک    
       $ طبابت   
، CNAامتحان تعلیم و اسناد تعلیمی (بطور مثال امتحان ھم ارزی لیسھ عالی، امتحان سطح سواد آموزی، تست استعداد، امتحان    

 آموزش قراردادی کوتاه مدت)
$       

       $ حفظ الصحھ و نظافت شخصی (بطور مثال بورس دندان، شامپو، و اصالح موی)   
       $ یآموزش زاتیو تجھ لیکتابھا، وسا   
       $ نکسم   
       $ ھا قھیو دق لیموبا فونی/ تل تیخدمات انترن   
       $ لیلپ تاپ، وسا ت،یتابل )تلیجید یبانیپشت(   
       $ مطلوب است حاتیتوض :)گرید(   

 برای دانستن اینکھ کارت تحفھ یا تادیھ ھمانند تھیھ گردیده در پاین چک نمایند.  اختیاری: 
 "ضمیمھ دریافت کارت ھدیھ" و یک دانھ پاکت پیش پرداخت برگشت دریافتی برای ھمھ خریدادری بھ مشتری تقدیم گردید.    

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

      

 تاریخ امضا صالحیتدار تایید کنند برنامھ
       

 نام صالحیتدار تایید کننده برنامھ
      

 بیان و امضا مشتری

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

 تاریخ امضا مشتری
       

 نام مشتری
      

 

  


