
    

    
      

    
   

     

         

        

  

 
            

              

       

                           
                                 

                               
                      
                          

 

                           
                     

                                 
             

                                
                         

                            
                               

 

           
        

 

              

    

    

 

   

   

      

 ،جهيزاتت ابزارآالت، برای استقراض توافقنامه
 هادستگاه و تدارکات، و اوليه موجودی

 SOCIAL SECURITY NUMBER )بزرگ وفحر به(VRC نام
 )عیجتماا تأمين مارهش(

 ریتشم نام

 VR) کارکنان تفادهسا برای فقط( خدمات وعن

 نقلوحمل☐ کاترتدا ،اوليه موجودی جهيزات،ت الت،آاربزا ☐

 لیغاشتا-خود ☐ زشموآ AT ☐ ایهدستگاه ☐

 :ساير ☐

 غالتاش از هدف

دالر به مقدار )نماييد وارد وجود رتصو در را اليرس شماره( شرح اکتورف شماره فروشنده نام  APF)( مجوز شماره

دالر  کل جمع

 )ببنيد را صفحه پشت تررشتد چاپ رایب( ضاستقرا همتوافقنا

 شروع ایبر را اقالم ينا چنانچه .است شده داده رضق استفاده ایبر من به که است رمف اين در شده ليست اقالم الکم که آگاهم )DVR DVR DVR ریشتم( من
 کاروسبک به و است شده داده قرض من به التغاش ایبر من شخصی طرح از خشیب انعنو به اقالم اين که واقفم من بدهد، رضق من به گردي افراد با شراکت در کاروسبک
 اين به را آن و کندمی مستند را وضوعم ينا بر علم که ماکرده تنظيم خود کاروسبک ایشرک با را یکتب مهتوافقنا من .ندارد تعلق کاروسبک اين در ذينفع ایشرک يرسا يا
2: (کنممی قتوافم يرز رداوم با رمف اين ایامض با من همچنين، .امردهک مهضمي اضرقتسا فقنامهاوت  فقاوت )( ردانمگباز ستاورخد حضم به را اقالم که کنممی توافق )1

-WAC 388 ایهلعملراستود بقط بر را اقالم که کنممی DVR شوم آنها شدن دزديده و دیفقوم صدمه، گونه هر از مانع و کنم رینگهدا وجود، رتوص در نده،ساز و. 
.891A-1200 

 انفقد ازنگردانم،ب را آن الفاصلهب من و مدانبازگر را من به شده داده رضق اقالم بخواهد من از نانچهچ که آگاهم من ،DVR DVR WAC 388-891A-1230 طبق بر
 يا ندک استرداد را شده داده قرض اقالم که کرد خواهد تالش OFR.دهدمی گزارش )OFR ،مالی استرداد دفتر( DSHS Office of Financial Recovery به را آن

 بگيرد، من از آن بابت را غیلبم يا کند استرداد را آقالم آن نتواند OFR OFR چنانچه .کند لبهامط من از اقالم آن يهولا خريد قيمت به را شده داده قرض اقالم لغبم پرداخت
 .داد خواهد گزارش محلی کنندهگيریپي مراجع به ریيفک ریپيگي جهت را انفقد اين

 به که کنممی توافق من .باشدمی يهقلن لهيوس آن سند قانونی لکما DVR و هستم آن شده ثبت لکما که کنممی توافق من شده، داده قرض ليهقن يلاوس مورد در ن،يا بر عالوه
 .شود حذف شدهبتث لکما اننوع به من نام يهنقل لهسيو سند در که بدهم امضاء و دانمرگباز DVR به را يهقلن لهسيو آن DVR درخواست

 تداوم يا شغلم حفظ رایب و شمبا رسيد لیشغ دستاورد يک به من چنانچه و من خدمات پرونده دنبو ستهب رتوص در که دانممی من ،WAC 388-891A-1240 طبق بر
 .ردک خواهد منتقل من به را اقالم يرسا يا جهيزاتت آن مالکيت باشم، اشتهد يازن اقالم آن به است، کرده کمک من به آن شروع در DVR DVR که ریکاوسبک

 توافقنامه امضای

 .کنم تبعيت آن شرايط از خواهممی و فهمممی را فوق توافقنامه من
يخرات VRC امضای  يخرات ستپررس/تریشم امضای

 مالکيت انتقال
 يخرات VRC امضای

 يخرات ستپررس/تریشم امضای .يابدمی النتقا ذکرالوقف ریشتم به باال در شده ليست اقالم الکيتم سند لهسيو ينا به

 استرداد
يخرات ستپررس/تریشم امضای VRC امضای استرداد

 خير ☐ لهب ☐

 .يرهغ و هاگاهدست يزات،هتج ت،ابزارآال يتوضع
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 استقراض توافقنامه

 استفاده برای من به که است فرم اين در شده ليست اقالم مالک DVR که آگاهم )DVR ریشتم( من
 من به ديگر افراد با شراکت در کاروسبک شروع برای را اقالم اين DVR چنانچه .است شده داده قرض
 داده قرض من به اشتغال برای من شخصی طرح از بخشی عنوان به اقالم اين که واقفم من بدهد، قرض
 با را کتبی توافقنامه من .ندارد تعلق کاروکسب اين در ذينفع شرکای ساير يا کاروکسب به و ستا شده

 توافقنامه اين به را آن و کندمی مستند را موضوع اين بر علم که امردهک تنظيم خود کاروکسب شرکای
 کنممی توافق )1: (کنممی موافقت يرز ردموا با فرم اين امضای با من همچنين، .امکرده ضميمه استقراض

 DVR هایدستورالعمل طبق بر را اقالم که کنممی توافق )2( بازگردانم درخواست محض به را اقالم که
.شوم آنها شدن دزديده و مفقودی صدمه، گونه هر از مانع و کنم نگهداری وجود، صورت در سازنده، و

 .WAC 388-891A-1200 

 شده داده قرض اقالم بخواهد من از DVR چنانچه که آگاهم من ،WAC 388-891A-1230 طبق بر
 DSHS Office of به را آن فقدان DVR بازنگردانم، را آن بالفاصله من و ازگردانمب را من به

Financial Recovery)مالی استرداد دفتر، OFR( دهدمی گزارش.OFR که کرد خواهد تالش 
 اقالم آن اوليه خريد قيمت به را شده داده قرض اقالم مبلغ رداختپ يا کند استرداد را شده داده قرض اقالم
 OFR بگيرد، من از آن بابت را مبلغی يا کند استرداد را آقالم آن نتواند OFR چنانچه .کند مطالبه من از
 .داد خواهد گزارش محلی کنندهپيگيری مراجع به کيفری پيگيری جهت را فقدان اين

 و هستم آن شده ثبت مالک که کنممی توافق من شده، داده قرض نقليه سايلو مورد در اين، بر عالوه
DVR درخواست به که کنممی توافق من .باشدمی نقليه وسيله آن سند قانونی مالک DVR نقليه وسيله آن 

 .شود حذف شدهثبت مالک عنوان به من نام نقليه وسيله سند در که بدهم امضاء و گردانمباز DVR به را

 و من خدمات پرونده بودن بسته صورت در که دانممی من ،WAC 388-891A-1240 طبق بر
 شروع در DVR که کاریوکسب تداوم يا شغلم حفظ برای و باشم رسيد شغلی دستاورد يک به من چنانچه

 به را اقالم يرسا يا تجهيزات آن مالکيت DVR باشم، داشته نياز اقالم آن به است، کرده کمک من به آن
 .کرد خواهد منتقل من
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 درباره شرکا يا کاروکسب توافقنامه
 شده خريداری جهيزاتت مالکيت

 DVR تریشم برای
 .شودمی تجاری شرکای ملاش اشتغالی-خود طرح زمانيکه در استفاده برای

Division of Vocational Rehabilitation)لیشغ زیاسدنمنتوا بخش، DVR( سترادا را يرز اقالم کيتلما: 

 .انددهش اسايینش DVR استقراض مهتوافقنا رمف در وقف اقالم

DVR افراد ايرس کتمشار با را ریاکوسبک تا است داده رضق به را اقالم 
 .کند روعش

DVR ندارند تعلق اشدب کاروکسب آن ذينفع که شريکی يا کاروسبک به آنها اند؛شده داده رضق دیفر شغالا طرح از شیبخ انعنو به آنها و است اقالم لکما. 

ستيل اقالم که کنندمی توافق و تصديق شده، برده نام زير در که وی ریاجت ريکش و ، اد،دارقر اين ایامض با

 .کند لقمنت را اقالم يتکلما کهزماني تا يا گرم ندارند، تعلق شرکا يا کاروسبک آن به DVR DVR استقراض فقنامهاوت در ورمذک و باال شده

گبزر حروف با نام  يخرات ستپررس/تریشم امضای

گبزر حروف با نام  يخرات يکرش/ارکوکسب ندهيمان امضای

گبزر حروف با نام  يخرات يکرش/ارکوکسب ندهيمان امضای
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