
  

 

       
       

  

      

  
   

      
      

  

      

    

           
            

        

            

     

        

    

           
               

                  
                

           
              
   

        
      

                
               
 

              
           

            
             
        

  

          

   

       

  

       

  

       
  

  

       

   

       

 
 

    
    

      

      

      

ለእጅ መስሪያ መሳሪያዎች ፣ መሣሪያዎች፣ የመጀመሪያ አክሲዮኖች 
እና አቅርቦቶች እና ዕቃዎች የብድር ስምምነት 

የደንበኛው ስም SOCIAL SECURITY NUMBER 
(የማህበራዊ ዋስትና መለያ ቁጥር) 

የ VRC ስም (በካፒታል) 

የቅጥር ግብ የአገልግሎት(ኦች) አይነት (ለ VR ሰራተኞች ብቻ ጥቅም ላይ የሚውል) 

የእጅ መስሪያ መሳሪያዎች፣ መሣሪያ፣ መጀመሪያ አክሲዮኖች እና አቅርቦቶች ትራንስፖርት 
የ AT የእጅ መስሪያ መሳሪያዎች ስልጠና ራስን መቅጠር 

ሌላ፦ 

የፈቃድ (APF) ቁጥር የአቅራቢ ስም የደረሰኝ ቁጥር መግለጫ (የሚቻል ከሆነ ተከታታይ ቁጥር ያካትቱ) $ የገንዘብ መጠን 

ጠቅላላ ድምር $ 

የብድር ስምምነት (ለጉልህ ህትመት የተገላቢጦሽ ይመልከቱ) 

እኔ (የ DVR ደንበኛ) DVR በዚህ ቅጽ ላይ የተዘረዘሩት ዕቃ(ዎች) ባለቤት እንደሆነ እና እንድጠቀምበት ያበደረኝ መሆኑን ተረድቻለሁ። DVR 
ዕቃውን(ዎቹን) ከሌሎች ግለሰቦች ጋር በሽርክና ሥራ እንድጀምር ያበደረኝ ሲሆን፣ ዕቃውን(ዎቹን) እንደ አንድ የሥራ ዕቅድ አካል ሆኖ ለእኔ 
በብድር የተሰጠኝ እንጂ የማንም የንግድ ሥራ የሚሰራ አካል ወይም የንግድ ሥራ መስራት ፍላጎት ያለው ሰው ንብረት እንዳልሆነ ተረድቻለሁ። 
ከንግድ ሥራ አጋሬ(ሮቼ) ጋር ይህን መረዳት የሚያጋራ የጽሑፍ ስምምነት አለኝ፤ ይህንንም የብድር ስምምነት አባሪ አድርጌ አያይዤያለሁ። 
በተጨማሪም፣ ይህን ቅጽ በመፈረም በሚከተለው ተስማምቻለሁ፦ (1) በጥያቄ ጊዜ ዕቃውን ወዲያውኑ ለመመለስ ተስማምቻለሁ፤ (2) ንጥሉን 
በዲቪአር መመሪያዎች እና በአምራቹ መመሪያ መሰረት ለማቆየት ተስማምቻለሁ፣ በተቻለኝ መጠን እንዳይጎዳ፣ እንዳይጠፋ ወይም እንዳይሰረቅ 
ለመጠበቅ ተስማምቻለሁ። WAC 388-891A-1200። 

በ WAC 388-891A-1230 መሠረት፣ DVR የተበደርኩትን ማንኛውንም ዕቃ እንድመልስ ቢያዝዘኝ እና ወዲያውኑ ካልመለስኩ፣ DVR ኪሳራውን 
ለDSHS የ Office of Financial Recovery (ፋይናንስ ማገገሚያ ቢሮ, OFR) እንደሚያሳውቅ ተገንዝቤያለሁ። OFR የተዋስኩትን ዕቃ 
ማስመለስ ወይም ለተዋስኩት ዕቃ ከመጀመሪያው ግዥ ዋጋ ጋር እኩል በሆነ መጠን እኔን ማስከፍል ይችላል። OFR የተዋስኩትን ዕቃ ማስመለስ 
ካልቻለ ወይም የተዋስኩትን ዕቃ ክፍያ ከእኔ ማግኘት ካልቻለ OFR ኪሳራውን በአካባቢው ለሚገኘው የወንጀል አቃቤ ህግ ሪፖርት ሊያደርግ 
ይችላል። 

በተጨማሪም፣ ለተዋስኩት ተሽከርካሪ፣ የተመዘገብኩ ባለቤት መሆኔ እና DVR ደግሞ የተሽከርካሪው ህጋዊ ባለቤት መሆኑን ተስማምቻለሁ። በ 
DVR በጠየቀኝ ወቅት ተሽከርካሪውን ወደ DVR ለመመለስ እና የተሽከርካሪውን የተመዘገበ ባለቤትነት መብቴ እንዲነሳ ለመፈረም 
ተስማምቼያለሁ። በ WAC 388-891A-1240 መሰረት፣ የስራ ውጤት ካገኘሁ እና ዕቃው ሥራዬን እንድቀጥል ካስፈለገኝ የጉዳይ አገልግሎት 
መዝገብ በሚዘጋበት ጊዜ DVR የመሣሪያውን ወይም DVR ሥራውን እንድጀምር እኔን የረዳበትን የንግድ ሥራ እንድቀጥል ወይም የሌሎች 
ዕቃዎችን ይዞታ ወደ እኔ ሊያስተላልፍ እንደሚችል ተረድቻለሁ። 

የስምምነት ፊርማ 

ከዚህ በላይ ያለውን ስምምነት ተረድቻለሁ እንዲሁም ውሎቹን ለማክበር ፈቃደኛ ነኝ። 

የደንበኛ/ጠባቂ ፊርማ ቀን የ VRC ፊርማ ቀን 

የባለቤትነት ማስተላለፍ 

ከዚህ በላይ ለተዘረዘሩት ዕቃ(ዎች) ይዞታ ስማቸው ከላይ ለሚታየው 
ደንበኛ ተላልፏል። 

የ VRC ፊርማ ቀን 

የደንበኛ/ጠባቂ ፊርማ ቀን 

ማገገም 
ማገገም 

አዎ አይደለም 
የ VRC ፊርማ የደንበኛ/ጠባቂ ፊርማ ቀን 

የእጅ መስሪያ መሳሪያዎች፣ መሣሪያ፣ ዕቃዎች፣ ወ.ዘ.ተ. ሁኔታ 
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የብድር ስምምነት 

እኔ (የ DVR ደንበኛ) DVR በዚህ ቅጽ ላይ የተዘረዘሩት ዕቃ(ዎች) ባለቤት እንደሆነ እና 
እንድጠቀምበት ያበደረኝ መሆኑን ተረድቻለሁ። DVR ዕቃውን(ዎቹን) ከሌሎች ግለሰቦች 
ጋር በሽርክና ሥራ እንድጀምር ያበደረኝ ሲሆን፣ ዕቃውን(ዎቹን) እንደ አንድ የሥራ ዕቅድ 
አካል ሆኖ ለእኔ በብድር የተሰጠኝ እንጂ የማንም የንግድ ሥራ የሚሰራ አካል ወይም 
የንግድ ሥራ መስራት ፍላጎት ያለው ሰው ንብረት እንዳልሆነ ተረድቻለሁ። ከንግድ ሥራ 
አጋሬ(ሮቼ) ጋር ይህን መረዳት የሚያጋራ የጽሑፍ ስምምነት አለኝ፤ ይህንንም የብድር 
ስምምነት አባሪ አድርጌ አያይዤያለሁ። በተጨማሪም፣ ይህን ቅጽ በመፈረም 
በሚከተለው ተስማምቻለሁ፦ (1) በጥያቄ ጊዜ ዕቃውን ወዲያውኑ ለመመለስ 
ተስማምቻለሁ፤ (2) ንጥሉን በዲቪአር መመሪያዎች እና በአምራቹ መመሪያ መሰረት 
ለማቆየት ተስማምቻለሁ፣ በተቻለኝ መጠን እንዳይጎዳ፣ እንዳይጠፋ ወይም እንዳይሰረቅ 
ለመጠበቅ ተስማምቻለሁ። WAC 388-891A-1200.  

በ WAC 388-891A-1230 መሠረት፣ DVR የተበደርኩትን ማንኛውንም ዕቃ 
እንድመልስ ቢያዝዘኝ እና ወዲያውኑ ካልመለስኩ፣ DVR ኪሳራውን ለDSHS የ Office 
of Financial Recovery (ፋይናንስ ማገገሚያ ቢሮ, OFR) እንደሚያሳውቅ 
ተገንዝቤያለሁ። OFR የተዋስኩትን ዕቃ ማስመለስ ወይም ለተዋስኩት ዕቃ 
ከመጀመሪያው ግዥ ዋጋ ጋር እኩል በሆነ መጠን እኔን ማስከፍል ይችላል። OFR 
የተዋስኩትን ዕቃ ማስመለስ ካልቻለ ወይም የተዋስኩትን ዕቃ ክፍያ ከእኔ ማግኘት 
ካልቻለ OFR ኪሳራውን በአካባቢው ለሚገኘው የወንጀል አቃቤ ህግ ሪፖርት ሊያደርግ 
ይችላል። 

በተጨማሪም፣ ለተዋስኩት ተሽከርካሪ፣ የተመዘገብኩ ባለቤት መሆኔ እና DVR ደግሞ 
የተሽከርካሪው ህጋዊ ባለቤት መሆኑን ተስማምቻለሁ። በ DVR በጠየቀኝ ወቅት 
ተሽከርካሪውን ወደ DVR ለመመለስ እና የተሽከርካሪውን የተመዘገበ ባለቤትነት መብቴ 
እንዲነሳ ለመፈረም ተስማምቼያለሁ። 

በ WAC 388-891A-1240 መሰረት፣ የስራ ውጤት ካገኘሁ እና ዕቃው ሥራዬን 
እንድቀጥል ካስፈለገኝ የጉዳይ አገልግሎት መዝገብ በሚዘጋበት ጊዜ DVR የመሣሪያውን 
ወይም DVR ሥራውን እንድጀምር እኔን የረዳበትን የንግድ ሥራ እንድቀጥል ወይም 
የሌሎች ዕቃዎችን ይዞታ ወደ እኔ ሊያስተላልፍ እንደሚችል ተረድቻለሁ። 
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ስለ የተገዙ ዕቃዎች ባለቤትነት ወይም 
ስለ DVR ደንበኛ የንግድ ሥራ ወይም 

አጋር(ዎች) ስምምነት 
ራስን የመቅጠር ስራ ዕቅድ የንግድ ሥራ አጋሮችን ሲያካትት ጥቅም ላይ የሚውል። 

የ Division of Vocational Rehabilitation (ሙያ መልሶ ማቋቋሚያ ክፍል, DVR) ለሚከተሉት ዕቃ(ዎች) ባለቤትነት አለው፦ 

ከላይ ያሉት ዕቃዎች በ DVR የብድር ስምምነት ቅጽ ላይ ተለይተዋል። 

DVR ከሌሎች ግለሰቦች ጋር በሽርክና የንግድ ሥራ እንዲጀምሩ ሲባል ዕቃውን/ዎቹን ለ አበድሯል። 

ዕቃዎቹ በ DVR ባለቤትነት የተያዙ ናቸው ስለሆነም እንደ አንድ የግለሰብ ቅጥር ሥራ የዕቅድ አካል ሆነው በብድር/ውሰት ላይ ናቸው። የንግድ 

ሥራው አካል አይደሉም ወይም በንግድ ሥራው ላይ ፍላጎት ያለው ማንኛውም አጋር ንብረት አይደሉም። 

በመፈረም፣ ፣ እና ከዚህ በታች የተገለጹት የንግድ ሥራ አጋሮቹ/ቿ፣ DVR የባለቤትነት 

መብቱን እስካልተላለፈ ወይም እስካልተወ ድረስ ከላይ የተዘረዘሩትን እና በ DVR የብድር/ውሰት ስምምነቱ ላይ ያሉት ዕቃ(ዎች) የንግድ ሥራው 

ባለቤት ወይም አጋር(ዎች) እንደማይሆኑ ዕውቅና በመስጠት ተስማምተዋል። 

የደንበኛ / የጠባቂ ፊርማ ቀን ስም 

የንግድ ሥራ ተወካይ / የአጋር ፊርማ ቀን ስም 

የንግድ ሥራ ተወካይ / የአጋር ፊርማ ቀን ስም 
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