
      

 

      
      

  

           

  
    

           

   

           

  

           

     

         
            
            

                

     

            

       

                  
                         

                        
                      

        

                     
                  

                         
       

                         
           

                             
                 

  

       
    

             

     

             

  

           
  

    

             

    

             

 
 

    
     

           

       

           

 
 
  
 

 والمعدات لألدوات قرض اتفاقية
 األولية واألجهزة والتوريدات المخزون

العميل  SOCIAL SECURITY NUMBER اسم
االجتماعي) الضمان (رقم

(مطبوع)VRC االسم

التوظيف الخد هدف موظفينوع (الخدمات) (الستخدام فقط)VR مة

واإلمدادات األولي والمخزون والمعدات النقل األدوات
الذاتيةتدريب AT أجهزة العمالة

أخرى: 

) التفويض البائع) APF رقم الفاتورة اسم ممكنًا) رقم ذلك كان إذا التسلسلي الرقم (تضمين األمريكي الوصف بالدوالر  الكمية

 $اإلجمالي

أكبر) طباعة على للحصول للخلف (انظر القرض  اتفاقية

(عميل أنDVR أنا أفهم (DVR كان إذا الستخدامها. لي أعاروها وقد النموذج هذا في المدرجة (العناصر) العنصر ملكية لبدء DVR لديه (العناصر) العنصر  يقرضني
ين وال للتوظيف الفردية خطتي من كجزء لي ُمعار (العناصر) العنصر أن أفهم فأنا آخرين، أفراد مع بالشراكة تجاري االهتمام نشاط مع شريك أي أو الشركة إلى  تمي

ذ على عالوة هذه. القرض باتفاقية وأرفقه الفهم هذا مشاركتهم يوثق العمل في (شركائي) شريكي مع مكتوب اتفاق لدي التجارية. هذاباألعمال على التوقيع خالل من  لك،
يلي: ( ما على أوافق ا 1 النموذج، عند فوًرا العنصر إعادة على أوافق () لتعليمات 2 لطلب؛ وفقًا بالعنصر االحتفاظ على أوافق (DVR والحفاظ أمكن، إن التصنيع،  وإرشادات

السرقة. أو الضياع أو التلف من آمنًا . WAC 388-891A-1200عليه

لـ وجهنيWAC 388-891A-1230 وفقًا إذا أنه أفهم ، DVR يقو فسوف الفور، على أعيده ولم إلي معار عنصر أي  Office of Financial بإبالغ DVR م إلعادة
Recovery مكتب)DSHS(المالي ( لالسترداد سيحاولOFR المالي بالخسارة. (OFR سعر يساوي بمبلغ مني المعار للعنصر السداد طلب أو المعار العنصر  استرداد

مكتب يتمكن لم إذا األصلي. م OFR الشراء مني مدفوعات على الحصول أو العنصر استرداد لـ من فيجوز المعار، العنصر المدعي OFRقابل إلى الخسارة عن اإلبالغ
الجنائية. المالحقة أجل من للمقاطعة المحلي  العام

وأن المسجل المالك أكون أن على أوافق المعارة، للسيارة بالنسبة ذلك، على طلب DVR عالوة على بناًء السيارة. لملكية القانوني المالك إDVR هو على أوافق  عادة ،
إلى المسجل. DVR السيارة المالك بصفتي يزيلني الذي السيارة عنوان  وتوقيع

لـ أنWAC 388-891A-1240 وفقًا أفهم ، DVR نتيجة حققت قد كنت إذا حالتي خدمة سجل إغالق فيه يتم الذي الوقت في إلّي آخر عنصر أي أو المعدات ملكية تنقل  قد
لالحتفاظ العنصر إلى وأحتاج ساعدني توظيف تجاري نشاط تشغيل في االستمرار أو بدئه.DVR بعملي  في

االتفاقية  توقيع

للشروط. االمتثال في وأرغب أعاله االتفاقية  أفهم
العميل/الوصي  التاريخ VRC توقيع التاريخ توقيع

الملكية  نقل

الذي العميل إلى أعاله المذكورة (العناصر) العنصر ملكية نقل هذا بموجب يظهر يتم
أعاله. اسمه

توقيع العميل تاريخ

العميل/الوصي  التاريخ توقيع

 استعادة
استعادة

 ال نعم
العميل/الوصي VRC توقيع  التاريخ توقيع

ذلك. إلى وما واألجهزة والمعدات األدوات  حالة
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 قرض اتفاقية

 أعاروها وقد النموذج هذا في المدرجة )العناصر( العنصر ملكية لديه DVR أن أفهم )DVR عميل( أنا
 آخرين، أفراد مع بالشراكة تجاري نشاط لبدء )العناصر( العنصر يقرضني DVR كان إذا .الستخدامها لي
 أي أو الشركة إلى تميين وال للتوظيف الفردية خطتي من زءكج لي عارُم )العناصر( العنصر أن أفهم فأنا

 يوثق العمل في )شركائي( شريكي مع مكتوب اتفاق لدي .التجارية باألعمال االهتمام مع شريك
 النموذج، هذا على التوقيع خالل من ذلك، على عالوة .هذه القرض باتفاقية وأرفقه الفهم هذا مشاركوتهم

 بالعنصر االحتفاظ على أوافق )2( الطلب؛ عند ا ًفور العنصر إعادة على أوافق )1: (يلي ما على أوافق
.السرقة أو الضياع أو التلف من ًاآمن عليه والحفاظ أمكن، إن التصنيع، وإرشادات DVR لتعليمات ًاوفق

 .WAC 388-891A-1200 

 أعيده ولم إلي معار عنصر أي إلعادة DVR وجهني إذا أنه أفهم ،WAC 388-891A-1230 لـ ًاوفق
 DSHS مكتب(Office of Financial Recovery بإبالغ DVR يقوم فسوف الفور، على

 للعنصر السداد طلب أو المعار العنصر استرداد OFR سيحاول .بالخسارة )OFR()المالي لالسترداد
 أو العنصر استرداد من OFR مكتب يتمكن لم إذا .األصلي الشراء سعر يساوي بمبلغ مني المعار

 المدعي إلى الخسارة عن اإلبالغ OFR لـ فيجوز المعار، العنصر مقابل مني مدفوعات على الحصول
 .الجنائية المالحقة أجل من للمقاطعة حليمال العام

 المالك هو DVR وأن المسجل المالك أكون أن على أوافق المعارة، للسيارة بالنسبة ذلك، على عالوة
 عنوان وتوقيع DVR إلى السيارة إعادة على أوافق ،DVR طلب على ًبناء .السيارة لملكية القانوني
 .المسجل المالك بصفتي يزيلني الذي السيارة

 في ّإلي آخر عنصر أي أو المعدات ملكية تنقل قد DVR أن أفهم ،WAC 388-891A-1240 لـ ًاوفق
 العنصر إلى تاجوأح توظيف نتيجة حققت قد كنت إذا حالتي خدمة سجل إغالق فيه يتم الذي الوقت

 .بدئه في DVR ساعدني تجاري نشاط تشغيل في االستمرار أو بعملي لالحتفاظ
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 حول )الشركاء( الشريك أو العمل اتفاقية
 ةاالمشتر داتعالم ملكية

 DVR لعميل
 .تجاريين شركاء الحر العمل خطة تتضمن ماعند الستخدامها

 :يةلتالا عناصرلا )(DVR)المهني أهيلالت سمق( Division of Vocational Rehabilitation يمتلك

 DVR. قرض قيةااتف نموذج في أعاله ورةكالمذ العناصر تحديد يتم

 .آخرين أفراد مع كةشرالبا رياجت عمل بدء ألغراض )صرالعنا( صرالعن DVR أقرض لقد

.لعملا في مصلحة له شريك أي أو شركةال إلى ينتمون ال للتوظيف؛ يةفرد خطة من جزءك قرضةُ DVR شركةل كةملوم عناصرلا  م وهي

 )صرالعنا( صرعنال أن على قونفواوي يقرون أدناه، المحددين ينالتجاري ائهاشرك/وشركاءه بالتوقيع،
 .أغراض لكيةم نقل حتى أو لم ما )ءالشركا( الشريك أو شركةال إلى تنتمي ال DVR DVR قرض يةاتفاق وعلى أعاله ورةكالمذ

بوعطم االسم  التاريخ وصيلا/يلعملا عقيتو

بوعطم االسم  يخراتيكرشلا توقيع/العماأل مثلم

بوعطم االسم  يخراتيكرشلا توقيع/العماأل مثلم
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