
  

   
  

    

   

    

       

    

 

          
    

            

  

            

     

               

  
            

     
            

  
            

     
   
            

    
            

    
            

    
            

             
          
            

     
            

     
            

          
                         

                            

                                    

       
          

     

         
        

     
            

     
            

                
            

             
            

             
            

             

               
             

             
            

             
            

             

                                 

                                 

                                 

                                   

           

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

                      

                           

                  

                   
    

            
  

            

     
            

   
            

 

 DSHS مراسلة عنوان

DSHS, PO BOX 11699, TACOMA WA 98411-9905 يفالتوظ مطابقة 
 DSHS Employment Verification فاكس رقم DSHS تف اه رقم

888-338-7410 

 يخراتلا ليلعما معرف/الةحال رقم
 .لطباعة أو والكتابةألسود أو لحبرا ا ا ق األزر م استخدا الرجاء

 .ظفومال/العميل استيفائها ب مقوي:  1مالقس

).DSHS ( ة والصحي اعية تماالج ماتدخلا رة زاو إلى معلومات عن اإلفراج في ملالع صاحب أفوض

 يخراتلا )يرختياا( عي ماتجاالين تأملا رقمظفوملا يع توق

 .ظفموال استيفائها ب مقوي:  2مالقس
 لعملا حب اص اسم ظفالمو اسم

 ملالع حباص عنوان للموظفيفيظولا المسمى

 مطابقة ولأ الماست يخراتظفوملا ملع دءب يخرات فاذكر م، عن بةجا اإل نتاك إذا
 نعم ال ديدة؟ج وظيفة هذه هل

ا وعيب أسلعمل ساعات وسطتم )القطعةب أم ية يوملبا أم اعة، سلبا ( بتالرا أو الدفع دلمعًا
 نعم ال ة؟لوظيفا هتانت هل
 : لماذا : فمتى م،نع جابةاإل كانت إذا

ًاري هش ينرهش كل عينوأسب كلاً عيأسبواً يومي :  الدفع مرات عدد

 من التحقق يم دقت جىريف ،بنعم بة جا إلا نتاكذا إ ظيفة؟وال هذه يهنتست تىم ؟ل لعما دراسة نوع ما ل؟مع دراسة هي فةظيالو هذه له
 يةلا لما اتدعاس الم كافأةم ماليجإ يةفيدرال والية ال نعم

 ( :لماضية ا الثالث شهورال عن ) الرواتب دولج طباعة رجمخ أرفقأو الفعلي اإلجمالي خل لدا
 :  الشهر :  الشهر :  الشهر

 دوالر دوالر دوالر

 ل :القادمين ينالشهر اللخ وقعتالم اإلجمالي خل الدو اليحاللشهر الفعلي اإلجمالي خل لدا
 :  الشهر :  الشهر :  حاليال الشهر

 دوالر دوالر دوالر

 ره؟امقد وما المرات عدد فكم نعم، ابةجاإل كانت إذا نعم؛ ال يششقب

 ره؟امقد وما المرات عدد فكم نعم، ابةجاإل كانت إذا نعم؛ ال عموالت

 ره؟امقد وما المرات عدد فكم نعم، ابةجاإل كانت إذا نعم؛ ال مكافآت

 ره؟امقد وما المرات عدد فكم نعم، ابةجاإل كانت إذا نعم؛ ال إضافي وقت بدل

 )كنأم حيثما لية علفا المواعيد ضمنها من( مللعا مواعيد

 األحدبتسلاعةمجلا ميسخال اء عبرألا اءالثالث االثنين

 ال نعم متاح؟ حي صلا تأمينلا هل

 ال نعم ية؟حالصخطةلا في مدرج موظفال فهل م،نع جابة اإل كانت إذا

 ية؟حصلا طيةغلتا تبدأ متى

 ساط؟ األق من الموظف نسبة هي ما
 يخراتلا المفوض/للعما حباص يع توق

تف اهلا رقم فوضملا/عمللا حباص منصبو اسم

DSHS 14-252 AR (REV. 06/2020) Arabic 


