ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ,
ੋ
ਸ਼ੁ ਰਆਤੀ
ੂ
ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ

SOCIAL SECURITY NUMBER
(ਸਮਾਜਕ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ)

VRC ਦਾ ਨਾਮ (ਿਪੰਟ)

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਾ

ਸੇਵਾ(ਵਾਂ) ਦੀ ਿਕਸਮ (ਿਸਰਫ VR ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ)

ਔਜ਼ਾਰ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ
AT ਉਪਕਰਣ
ਿਸਖਲਾਈ
ਸਵੈ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਹੋਰ:
ਪਮਾਿਣਕਤਾ (APF) ਨੰਬਰ

ਿਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਚਲਾਨ ਨੰਬਰ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ

ਵੇਰਵਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)

$ ਰਕਮ

ਕੁੱਲ

$

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮ (ਵੱਡੇ ਿਪੰਟ ਲਈ ਉਲਟਾ ਵੇਖੋ)

ਮ (DVR ਗਾਹਕ) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DVR ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤੀ(ਆਂ)
ਹੈ(ਹਨ)। ਜੇਕਰ DVR ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ
ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਮੈਨੰੂ ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਉਧਾਰ ਿਦੱਤੀ(ਆਂ) ਹੈ(ਹਨ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨੰੂ
ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ ਇਸਨੰੂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੰਦ
ੁ ਾ/ਹੰਦ
ੁ ੀ ਹਾਂ: (1) ਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ; (2) ਮ ਆਈਟਮ ਨੰੂ DVR ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਗਵਾਚਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਤ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ। WAC 388-891A-1200.
WAC 388-891A-1230 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ DVR ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮ ਇਸਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ DVR DSHS Office of Financial Recovery (ਿਵੱਤੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, OFR) ਨੰੂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰੇਗਾ। OFR ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਲ
ੱ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ
ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ OFR ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਈਟਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤ ਭੁ ਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ
ਂ ੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OFR ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟ
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ, ਮ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ DVR ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 'ਤੇ ਕਾਨੰੂ ਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। DVR ਦੀ
ਂ ੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ। WAC
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮ ਵਾਹਨ DVR ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਵਜ ਮੈਨੰੂ ਹਟਾਉਦ
388-891A-1240 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DVR ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਸਮ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ
ਕੇਸ ਸੇਵਾ ਿਰਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈਟਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ DVR ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਮ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ।
ਗਾਹਕ/ਸਰਪਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

VRC ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟ(ਮਾਂ) ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਟਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

VRC ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਗਾਹਕ/ਸਰਪਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਿਰਕਵਰੀ
ਿਰਕਵਰੀ

ਹਾਂ

ਨਹੀ ਂ

VRC ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਗਾਹਕ/ਸਰਪਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਆਿਦ ਦੀ ਹਾਲਤ।
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ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਮ (DVR ਗਾਹਕ) ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DVR ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿਦਤੀ
ੱ (ਆਂ) ਹੈ(ਹਨ)। ਜਕਰ
ੇ
DVR ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਾਰ
ੋ
ਸ਼ਰ
ੁ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟਮ(ਮਾ)ਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਰੀ
ੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਮੈਨੰ ੂ
ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਉਧਾਰ ਿਦਤੀ(ਆ)
ੱ
ਂ ਹ(ਹਨ)
ੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ
ੱ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ) ਨਾਲ ਇਕ
ੱ
ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਨੰ ੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮ ਇਸਨੰੂ
ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰਦਾ/ਹਦੀ
ੁ
ੰੁ ਹਾਂ: (1) ਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਟਮ
ਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ; (2) ਮ ਆਈਟਮ ਨੰੂ DVR ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ
ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ੂ ਨਕਸਾਨ,
ੁ
ਗਵਾਚਣ ਜਾਂ ਚਰੀ
ੋ ਤ ਸਰਿਖਅਤ
ੁ ੱ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ। WAC 388-891A-1200.
WAC 388-891A-1230 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ DVR ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਇਸਨੰੂ ਤੁ ਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ DVR DSHS Office of Financial Recovery (ਿਵੱਤੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ, OFR) ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ
ੁ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। OFR ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਆਈਟਮ ਨੰ ੂ ਮੜ
ੁ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਸ਼
ੋ
ਕਰਗਾ
ੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਿਵਚ
ੱ ਮੇਰੇ ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ
ਆਈਟਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਕਰ
ੇ
OFR ਆਈਟਮ ਨੰ ੂ ਮੜ
ੁ ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦਤੀ
ੱ ਗਈ ਆਈਟਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤ ਭਗਤਾਨ
ੁ
ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OFR
ਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੰ ੂ ਨਕਸਾਨ
ਅਪਰਾਿਧਕ ਮੁਕਦਮ
ੱ ੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਟੀ
ੁ
ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ, ਮ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕ DVR ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 'ਤੇ ਕਾਨੰੂ ਨੀ ਮਾਲਕ ਹ।ੈ DVR ਦੀ ਬਨਤੀ
ੇ
'ਤੇ, ਮ ਵਾਹਨ DVR ਨੰੂ
ਂ ੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਵਜ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਹਟਾਉਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ।
WAC 388-891A-1240 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ DVR ਸਾਜ਼-ੋ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਹਰ
ੋ
ਆਈਟਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੈਨੰ ੂ ਉਸ ਸਮ ਟਾਸਫਰ
ਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਕਸ
ੇ ਸੇਵਾ ਿਰਕਾਰਡ ਬੰਦ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮ ਰਜ਼ਗਾਰ
ੁ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ
ੈ ੰ ੂ ਆਪਣਾ ਕਮ
ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਆਈਟਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ
ੱ
ਿਜਸ ਨੰ ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ DVR
ਨੇ ਮਰੀ
ੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ
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ਿਕਸੇ DVR ਗਾਹਕ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਜ਼-ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ)
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਸਵੈ-ਰਜ਼ਗਾਰ
ੁ
ਯਜਨਾ
ੋ
ਿਵਚ
ੱ ਕਾਰਬਾਰੀ
ੋ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵ।ੇ
Division of Vocational Rehabilitation (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ, DVR) ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ:

ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ DVR ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
DVR ਨੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਨੰੂ

ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਆਈਟਮਾਂ DVR ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹਨ; ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ,

ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਿਹਮਤ ਹੰਦ
ੁ ੇ ਹਨ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ DVR ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਈਟਮ(ਮਾਂ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ(ਰਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ DVR ਦੁਆਰਾ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਗਾਹਕ / ਸਰਪਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਿਪੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ / ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਿਪੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤੀਿਨਧੀ / ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਿਮਤੀ

ਿਪੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

DSHS 19-074 PJ (REV. 06/2018) Punjabi

��� 3 �� 3

