BASIC FOOD EMPLOYMENT AND TRAINING (BFET) - TUYỂN
DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CHO NGÀNH THỰC PHẨM CƠ BẢN

Hoàn Trả Tiền Cho Người Tham Gia

TÊN THÂN CHỦ VIẾT IN
SỐ ID EJAS CỦA THÂN CHỦ

NGÀY

Tỷ Lệ Nhân Viên Tổ Chức
KIỂM TRA (CÁC) LOẠI HOÀN TRẢ TIỀN

Vận tải: Thẻ / vé xe buýt - Số lượng:

hàng ngày/

NHẬP SỐ TIỀN

hàng tuần /

hàng tháng

$

(Các) số nhận dạng thẻ / vé xe buýt:
Vận tải: (Các) thẻ nạp nhiên liệu - Số thẻ:

$

Vận tải: Thẻ ORCA / Thẻ nạp ORCA - Số thẻ:

$

Vận tải: Uber / Lift / Taxi

$
$
$
$
$

Quần áo (ví dụ: quần áo phỏng vấn, giày, ủng, đồng phục, các dụng cụ cần thiết)
Dịch vụ Chăm sóc Trẻ (ví dụ: đồng thanh toán CCSP hoặc không phải CCSP)
Y tế
Kiểm tra Trình độ Học vấn / Chứng nhận (ví dụ: kiểm tra trình độ tương đương trung học phổ
thông - HSE, kiểm tra trình độ Đọc viết, kiểm tra trắc nghiệm năng khiếu, kiểm tra CNA, đào tạo
theo hợp đồng ngắn hạn)
Vệ sinh Cá nhân và Chải chuốt (ví dụ: kem đánh răng, dầu gội đầu, cắt tóc)
Sách và vật dụng đào tạo
Nhà ở / Tiện ích (điện thoại di động / phút)

$
$
$

TÙY CHỌN: Kiểm tra bên dưới xem thẻ quà tặng hoặc loại hình thanh toán tương tự đã được phát hành hay chưa.
Thân chủ đã được nhận một “Bản đính kèm Biên nhận Thẻ quà tặng” và một phong bì trả trước để trả lại (các) biên
lai cho tất cả các giao dịch mua.
BẮT BUỘC:

Nhập lý do cho từng loại hoàn trả tiền được cấp (có nghĩa là lý do cần thiết và các chi tiết khác như: dịch
vụ chăm sóc trẻ không phải CCSP do tạm thời không đủ điều kiện, quần dài phỏng vấn, đồng phục đào
tạo bắt buộc, áo sơ mi, giày, sách, v.v.):

CHỮ KÝ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGÀY

TÊN PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ỦY QUYỀN VIẾT
IN

Tuyên bố và Chữ ký của Thân chủ
Tôi hiểu và đồng ý rằng:
• Tôi đã nhận được (các) bản phát hành trên.
• Tôi đã không nhận được cùng một loại hỗ trợ trong tháng hiện tại từ bất kỳ tổ chức nào khác bao gồm nhưng không
giới hạn từ các tổ chức BFET khác, WorkFirst, LEP Pathways, v.v.
• Tôi chỉ có thể sử dụng khỏan hỗ trợ được trao (bao gồm cả thẻ quà tặng) cho các mục đích liên quan đến công việc
hoặc đào tạo như đã mô tả ở trên.
• Việc bán hoặc lạm dụng quyền lợi có thể dẫn đến việc mất tư cách BFET và tôi sẽ phải trả lại tiền.
• Tôi sẽ trả lại (các) biên lai cho tất cả các giao dịch mua nhiên liệu và thẻ quà tặng nếu tôi đã nhận được “Bản đính
kèm Biên nhận Thẻ quà tặng.”
CHỮ KÝ CỦA THÂN CHỦ

NGÀY
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