STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
)DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS

درﺧواﺳت اﺻﻼح  -ﺣﮑم اﺟراﯾﯽ
Petition for Modification – Administrative Order
( ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده:
(
واﻟدﯾن ﻏﯾرﺣﺿﺎﻧﺗﯽ
(
(
(
واﻟدﯾن ﺣﺿﺎﻧﺗﯽ

ﻋطف ﺑﮫ:

دﺳﺗورات

ﻏﯾر از اﻣﺿﺎ ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﭼﺎﭘﯽ وارد ﻧﻣﺎﯾﯾد .از ﺟوھر آﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﮑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑر اﺳﺎس آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ واﺷﯾﻧﮕﺗن ،ﻣﺎده  ، 388-14A-3925ﺷﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣوارد زﯾر ھﺳﺗﯾد:
 .1ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی )ﺟدﯾد( ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد.
 .2دﻟﯾل ﺧود را ﺑرای درﺧواﺳت اﺻﻼح ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .3ﻓرم را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣدارک ﻓﮭرﺳت ﺷده در ﺻﻔﺣﮫ  2اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده و ﺑﮫ »واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن« ) (DCSﺑﺎزﮔرداﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ:

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ در اﯾن ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺷوﻧد» ،ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان اداری« ) (ALJﻣﯽﺗواﻧد اﯾن درﺧواﺳت را رد ﮐﻧد.
درﺧواﺳت

 ،از »دﻓﺗر رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت اداری« درﺧواﺳت دارم ﮐﮫ دﺳﺗورات ﻻزم ﺟﮭت ﺣﺿور واﺣد
اﯾﻧﺟﺎﻧب
ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن و طرفھﺎی ﻧﺎﻣﺑرده را ﺻﺎدر ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ دﻻﯾل ﺧود را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم اﺻﻼح ﺣﮑم اﺟراﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺣﮑم اﺟراﯾﯽ
ﺑﻧده در ﺧﺻوص ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ _______ ﺛﺑت ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای ﮐودک در اﯾن ﭘروﻧده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ  ________$دﻻر در ھر ﻣﺎه ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧده ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻻﯾل ذﯾل اﺻﻼح ﺷود :

ﺑرای اطﻼع از ﺷراﯾط ﺑﯾﺷﺗر و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺳﻣت اﻣﺿﺎ ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ  2و  3ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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اﻗرارﻧﺎﻣﮫ
اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣطﻠﻊ ھﺳﺗم ﮐﮫ:
 .1اﮔر درﺧواﺳت ﺑﻧده ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی اﺻﻼح ﺣﮑم ﻣﻧدرج در  RCW 74.20A.059ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در اﯾن ﺻورت واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺧواھد
ﮐرد.
 .2اﮔر اﯾن ﻣﻔﺎد در ﺣﮑم ﺑﻧده درج ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن از ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان اداری درﺧواﺳت ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ درج اﯾن ﻣﻔﺎد در ﺣﮑم اﯾﻧﺟﺎﻧب ھرﯾﮏ از
واﻟدﯾن را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﺗﺎ درﺻورﺗﯽﮐﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای از طرﯾﻖ ﺷﻐل ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺗﺣﺎدﯾﮫ در دﺳﺗرس ﺑود ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت را ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫطوریﮐﮫ
ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت از  25درﺻد ﺗﻌﮭدات اﺻﻠﯽ واﻟدﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﻓراﺗر ﻧرود .درﺻورﺗﯽﮐﮫ ﮐودﮐﺎن واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت »ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﻧد«
ﺑﺎﺷﻧد ،واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اﯾن ﺷرط را ﺑرآورده ﺷده ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﮐرد .واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﺗﻌﮭد را ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص اﺟراﯾﯽ ﮐﻧد .واﻟد ﻣﮑﻠف
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ظرف  20روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور آﺧرﯾن ﺣﮑم ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودک ،اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﻣوﺟود ﺑرای ﮐودﮐﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن و
واﻟد دﯾﮕر ﻗرار دھد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ واﻟد ِ◌ ﻣﮑﻠف اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای را اراﺋﮫ ﻧﮑﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻠزم ﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اوﻟوﯾت،
ﺗﻌﮭد ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓراھم ﻧﻣودن ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت اﺟراﯾﯽ ﮐﻧد:
اﻟف .اراﺋﮫ ﯾﺎ ﺣﻔظ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت از طرﯾﻖ ﺷﻐل واﻟد ﻣﮑﻠف ﯾﺎ از طرﯾﻖ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از  25درﺻد ﺗﻌﮭدات اﺻﻠﯽ واﻟدﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از
ﻓرزﻧدان ﻓراﺗر ﻧرود.
ب .ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺳﮭم واﻟد ﻣﮑﻠف از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻟد دﯾﮕر ﺟﮭت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﺑرای ﻓرزﻧدان ﻧﺎﻣﺑرده در ﺣﮑم ﺣﻣﺎﯾت ﭘرداﺧت
ﻣﯽﮔردد ،ﺑﮫطوریﮐﮫ از  25درﺻد ﺗﻌﮭدات اﺻﻠﯽ واﻟدﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرزﻧدان ﻓراﺗر ﻧرود.
 .3اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷﺧﺻﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﮐودﮐﺎن درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾم ،دﻟﯾل درﺧواﺳت اﺻﻼح را اراﺋﮫ دھم و اﯾن ﻓرم را اﻣﺿﺎ ﮐﻧم .در ﺻورت اﻧﺟﺎم ﻧدادن
ﻣوارد ﻓوق ،واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ درﺧواﺳت اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 .4اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣدارک زﯾر را ﺑﮫ واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اراﺋﮫ دھم.
اﻟف .درﺧواﺳت ﺗﮑﻣﯾلﺷده ﺣﺎﺿر.
ب .ﮐﺎرﺑرگھﺎی ﺗﮑﻣﯾلﺷده ﺟدول ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن.
ج .اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣد )ﻓﯾش ﺣﻘوﻗﯽ ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،و ﻏﯾره( ،درﺻورﺗﯽﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﺷم.
 .5اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣوظف ھﺳﺗم ﻣدارک ﻓوق را ﺑﮫ آدرس ذﯾل ﭘﺳت ﮐرده ﯾﺎ ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ دﻓﺗری از واﺣد ﺣﻣﺎﯾت ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده ﻣن اﺳت ﺗﺣوﯾل دھم.
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
 .6در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣدارک ﻓوق را ﺑﮫ واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اراﺋﮫ ﻧدھم ،ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان اداری ﺣﻖ رد دادﺧواﺳت ﻣن را دارد.
 .7اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣوظف ھﺳﺗم ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺧود را ﺑﮫ واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اطﻼع دھم.
 .8اﯾﻧﺟﺎﻧب ﻣوظف ھﺳﺗم ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﻓرزﻧداﻧم را ﺑﮫ واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن اطﻼع دھم.
 .9واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن در اﯾن اﻗدام ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن ﯾﺎ طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﺣﻣﺎﯾت ﻓرزﻧدم ﻋﻣل ﻧﺧواھد ﮐرد.
 .10در ﺻورت ﻋدم ﺣﺿور اﯾﻧﺟﺎﻧب در ﺟﻠﺳﺎت اﺳﺗﻣﺎع ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ،ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان اداری ﺣﻖ رد دادﺧواﺳت ﻣن را دارد.
 .11ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ طرف دﯾﮕر ﺣﮑم ﻣن در ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷدهای ﺣﺿور ﻧﯾﺎﺑد ،ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان اداری ﻣﯽﺗواﻧد اﻗدام ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﮐﻧد:

اﻟف .ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﯾﺎ ﺷﺧص ﺣﺎﺿر در ﺟﻠﺳﮫ در ﺧﺻوص ﭘروﻧده اراﺋﮫ دھد ﺑدون اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾد.
ب .دﺳﺗور ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫای را دھد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾنﺗر از ﻣﺑﻠﻎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در اﯾن دادﺧواﺳت ﺑﺎﺷد.
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اطﻼﻋﯾﮫای ﺧطﺎب ﺑﮫ ھردو واﻟد
ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان اداری ﻣﯽﺗواﻧد دﺳﺗور ﻣوارد زﯾر را ﺻﺎدر ﮐﻧد:
 .1ﺻدور دﺳﺗور ﺑﮫ ھردو واﻟد در ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﺑرای ﻓرزﻧدان ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ واﺳطﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫای ﻣوﺟود ﺑوده ﯾﺎ ﻣوﺟود ﺷود و ﺑﮫ
ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت از  ۲۵درﺻد ﺗﻌﮭدات اﺻﻠﯽ واﻟدﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرزﻧدان ﻓراﺗر ﻧرود.
 .2ﺻدور دﺳﺗور ﺑﮫ ھردو واﻟد در ﺟﮭت ﭘرداﺧت ﺳﮭم ﻣﺳﺎوی از ﻣﺧﺎرج ﭘزﺷﮑﯽ ﺧﺎرج از ﺑﯾﻣﮫ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘرداﺧتھﺎی ﻣﺷﺗرک ،ﻓراﻧﺷﯾزھﺎ و ھر ﻣﻘدار از ﺳﮭم ﺣﻖ
ﺑﯾﻣﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑﻼغ اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت ﻻزماﻻﺟرا ﻧﺷده ﺑﺎﺷد.
 .3ﺻدور دﺳﺗور ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون ﮐﮫ اﮔر واﻟدی طﺑﻖ دﺳﺗور ﻗﺎﺿﯽ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺷود وﻟﯽ ﻧﺗواﻧد ﻣدرﮐﯽ دال ﺑر ﺗﮭﯾﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﮫ ﻓراھم ﮐﻧد،
واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧد اﻗدام ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﯾﮑﯽ از اﻣور زﯾر ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اوﻟوﯾت ذﮐر ﺷده اﺳت:
اﻟف .ارﺳﺎل اﺧطﺎرﯾﮫای ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺟﮭت ﻣﺟﺎب ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐودﮐﺎن در طرح ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد .RCW 28.18.170
ب .اﺑﻼغ اطﻼﻋﯾﮫ ای ﺑﮫ واﻟ ِد ﻣﮑﻠف و ﻣﺟﺎب ﮐردن وی ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺳﮭم ﺧود از ﺣﻖ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮐﮫ واﻟد دﯾﮕر ﺑرای ﻓرزﻧدان ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ از
 25درﺻد ﺗﻌﮭدات اﺻﻠﯽ واﻟد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻓرزﻧدان ﻓراﺗر ﻧرود.
 .4ﺻدور ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون ﮐﮫ اﮔر واﻟ ِد ﻣﮑﻠف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐودﮐﺎن در ﺑﯾﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ واﻟد ﻓراھم ﺷده
اﺳت ﻗﺻور ورزد ،واﺣد ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻌﮭدات واﻟد در ﺧﺻوص ﺣﻣﺎﯾت ﭘزﺷﮑﯽ را طﺑﻖ ﻣﻔﺎد  RCW 26.18.170ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد.
اظﮭﺎرﯾﮫ
اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﺟرم ﺷﮭﺎدت ﮐذب ﺑر طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟت واﺷﯾﻧﮕﺗن ،ﺻﺣت و درﺳﺗﯽ اطﻼﻋﺎت ﻓوق را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم.
ﺷﻣﺎ ﻣوظف ﺑﮫ اﻣﺿﺎی اﯾن ﻓرم ھﺳﺗﯾد
_________________________________
ﺗﺎرﯾﺦ

____________________________________
اﻣﺿﺎی ﻣن

_________________________________
ﺻﻧدوق ﭘﺳﺗﯽ ﯾﺎ آدرس ﺧﯾﺎﺑﺎن

____________________________________
ﻧﺎم وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن

_________________________________
زﯾپ ﮐد
اﯾﺎﻟت
ﺷﮭر

____________________________________
آدرس وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن

)
ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل

(

(
)
ﺗﻠﻔن ﻣﺣل ﮐﺎر

|)
ﺗﻠﻔن ھﻣراه

(

(
|)
ﺗﻠﻔن ﺑرای ﭘﯾﺎﻣﮏ

________________________________
ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت و زﯾپ ﮐد وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن
________________________________
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن وﮐﯾل ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣن

(
)
ﺷﻣﺎره ﻓﮑس
___________________________________________________
ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣن
___________________________________________________
ﺷﻣﺎره ارﺟﺢ ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺟﻠﺳﮫ اﺳﺗﻣﺎع

در اﻣر اﺷﺗﻐﺎل ،ﺧدﻣﺎت ،ﯾﺎ ھرﯾﮏ از ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﯾﭻ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧژاد ،رﻧﮓ ﭘوﺳت ،ﻣﻠﯾت اﺻﻠﯽ ،ﻋﻘﺎﯾد ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﺳن ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻣورد
ﺗﺑﻌﯾض ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت .اﯾن ﻓرم ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت در ﻗﺎﻟبھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردد.

ﺻﻔﺣﮫ
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