د ﺳﺎﻟټ ﻟﭔﮏ ﺳټﻲ ﺳﮑول ډﺳټرﮐټ د ﻓﯾس ﺗګﻼره او د ﻓﯾس ﻣﻌﺎﻓۍ ﺧﻼﺻﮫ
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د دې ﯾﺎدوﻧﯥ ﭘﮫ ﭘوھﯾدو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرئ ،ﻟطﻔﺎ ً د ﺑﺎب ﻣوﻧﺞ ﺳره ﭘﮫ  (801) 578-8378ﺗﻣﺎس وﻧﯾﺳﺊ.
دا ﻻرښود ﭘﮫ دې ﻣوﺧﮫ ﻟﯾﮑل ﺷوی ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﺳره د ښووﻧځﻲ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎف ﮐوﻟو او د ﻣﻌﺎف ﮐوﻟو د وړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه د ﺳﺎﻟټ ﻟﭔﮏ
ﺳټﻲ ﺳﮑول ډﺳټرﮐټ د ﭘﺎﻟﯾﺳﯾﺎﻧو او ﺗګﻼرو ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو درﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ
 .1د ﯾوټﺎ ﻗﺎﻧون د اووم څﺧﮫ ﺗر دوﻟﺳم ټوﻟګو ﮐﯥ د ﻓﯾس د اﺧﯾﺳﺗﻠو اﺟﺎزه ورﮐوي .دا ﭘﮫ دې ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ د زده ﮐووﻧﮑﻲ
څﺧﮫ ﺑﮫ د ﺳﮑول د ﻣوادو ،ﺷﯾﺎﻧو ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو او ﭘروګراﻣوﻧو ﻓﯾﺳوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږي.
 .2ټول ﻓﯾﺳوﻧﮫ د ﻣﻌﺎف ﮐوﻟو ﭘورې ﻣﺷروط دي.
 .3ھﻐﮫ ټول زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎف ﮐوﻟو ﻏوښﺗﻧﯥ ﯾﯥ رد ﮐړل ﺷﻲ ،ھﻐو د اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺣﻖ ﻟري.
د ډﺳټرﮐټ د ﻓﯾس ﻣﻌﺎف ﮐوﻟو ﺗګﻼره
د ﺳﺎﻟټ ﻟﭔﮏ ﺳټﻲ ﮐوﻧﺳل ﺳﮑول ډﺳټرﮐټ د زده ﮐړې ﭘﻼوې د اﯾﺎﻟﺗﻲ ﻗﺎﻧون ﺳره ﺳم د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ او د ﻓﯾس ﻣﮭﺎﻟوﯾش ﺟوړ
ﮐړی او ﺗﺻوﯾب ﮐړی دی .دا ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ،ﺗګﻼرې او د ﻓﯾس ﻣﮭﺎﻟوﯾش د وﻟﺳواﻟۍ ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎڼﮫ ﻣوﺟود دیslcschools.org/board- :
 - /of-education/policiesﭘﺎڼﮫ ﮐښﺗﮫ ﺑوځﺊ او  S-10وګورئ :د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﻓﯾﺳوﻧﮫ او د ﻓﯾس ﻣﻌﺎﻓﻲ.
د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﭘروﺳﮫ
د ھر ښووﻧځﻲ ﻣدﯾر د ھﻐﮫ ﺗن ﭘﮫ ﺗوګﮫ ټﺎﮐل ﺷوی ﭼﯥ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ د ﻏوښﺗﻧو ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ او ﭘرﯾﮑړه وﮐړي .وﻟﺳواﻟﻲ دې ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐوﻟو ﺗﮫ
ژﻣن ده ﭼﯥ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﭘروﺳﮫ ﭘﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ښﮫ ﺗوګﮫ او ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ ځﻧډه اﺟرا ﺷﻲ .ھﻣداډول ،وﻟﺳواﻟﻲ دا ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐوي
ﭼﯥ ﭘﮫ دې ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ زده ﮐووﻧﮑﻲ او واﻟدﭔن ﻟﮫ ﮐوم ﭘﯾﻐور ،ﺷرم ،ﺑﯥ ﺿرورﺗﮫ ﭘﺎم او ﻧﺎﻣﻌﻘول ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ څﺧﮫ وﺳﺎﺗل ﺷﻲ .ﭘﮫ دې
ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ ﺑﮫ داﺳﯥ ﮐوم ښﮑﺎره ﻧښﺎﻧﯥ ﻧﮫ وي ﭼﯥ د ﻓﯾس ﻣﻌﺎف ﮐﯾدوﻧﮑﻲ ﻋﺎرﺿﯾﻧو د ﭘﯾژﻧدﻟو ﻋﻠت وګرځﻲ او د وﻟﺳواﻟۍ زده ﮐووﻧﮑو
)ﺑﯥ ﻟﮫ ھﻐﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﮐورﻧۍ/واﻟدﭔن ﯾﯥ ﻋرﯾﺿﮫ ﮐوي( ﺗﮫ ﺑﮫ دا اﺟﺎزه ﻧﮫ وي ﭼﯥ د ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
ﭘﮫ دې ټوﻟﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ ﺑﮫ د ﮐورﻧﯾو/واﻟدﭔﻧو ﻟﮫ ﺧوا ورﮐړل ﺷوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ﺑﺎور ﺳره اﯾښودﻟﯽ ﺷﻲ.
ھﻣدﻏﮫ ﺷﺎن ،ﻟطﻔﺎ ً ﭘﮫ دې ځﺎن ﭘوه ﮐړئ ﭼﯥ ﮐﮫ د ﯾو زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ ﻓﯾس ﻣﻌﺎف ﮐړل ﺷﻲ ،ﻧو ﻟﮫ ھﻐﮫ ﺳره ﺑﮫ د ﻧورو زده
ﮐووﻧﮑو ﻧﮫ ﺑدل ﭼﻠﻧد ﻧﮫ ﮐﯾږي او ﻧورو زده ﮐووﻧﮑو ،ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﯾﺎ ھﻐﮫ ﮐﺳﺎﻧو ﺗﮫ ﭼﯥ دې ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﻟري ،ﺗﮫ ﺑﮫ ھﻐﮫ د ﻓﯾس
د ﻣﻌﺎف ﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﻧﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﮐﯾږي.
د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ وړﺗﯾﺎ
ﯾو زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﻣﺳﺗﺣﻖ وي ﮐﮫ ﻧوﻣوړی/ﻧوﻣوړي:
.1
.2
.3
.4
.5

زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ د  USDAد ﻣﻘرراﺗو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د وړﯾﺎ ﻏرﻣﯥ د ډوډۍ وړ وي
زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ  SSIﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي
د زده ﮐووﻧﮑﻲ ﮐورﻧۍ  TANFﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي
زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭘﮫ رﺿﺎﻋﻲ ﺳﺎﺗﻧﮫ ﮐﯥ وي ،ﯾﺎ
ﭘﮫ اﯾﺎﻟﺗﻲ ﺗﺣوﯾل ﮐﯥ وي

ﺳرﺑﭔره ﭘردې ،ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د وظﯾﻔﯥ ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐوﻟو ،ﺳﺗرې ﻧﺎروﻏۍ ﯾﺎ ﻧور ﮐوم ﺳﺗر زﯾﺎن ﭼﯥ ﻟﮫ ﻗﺎﺑو څﺧﮫ ﻣو ﺑﮭر وي ،ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ د ﻧﺎوړه
ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟت ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﯾﺊ ،ﺳﺗﺎﺳﯥ ﻣﺎﺷوم/ﻣﺎﺷوﻣﮫ ښﺎﯾﻲ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﻟﭘﺎره وړ وي ﺣﺗﯽ ﮐﮫ د وړﺗﯾﺎ ﻧور ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘوره ھم ﻧﮫ وي.
ﮐﮫ څﮫ ھم ﯾو زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ د دې ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﺳم وړ و ﻧﮫ ګرځﻲ ،ښووﻧځﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎ ھم ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ ﻓﯾس ﻣﻌﺎف
ﮐوي ﮐﮫ ﭼﯾرې د ﻓﯾس ﭘﮫ اﺧﯾﺳﺗﻠو ﺳره زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ دا ﻓرﺻت ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوګﮫ ګډون وﮐړي ﯾﺎ ﯾو
ﺷرط ﺑﺷﭘړ ﮐړي ځﮑﮫ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻓﯾس ﻧﮫ ﺷﻲ ادا ﮐوﻟﯽ.
ﺧو ،د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ د وړﺗﯾﺎ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ،ښووﻧځﯽ ﺑﺎﯾد د زده ﮐووﻧﮑﻲ د وړﺗﯾﺎ د ﺗﺎﯾﯾدوﻟو ﻟﭘﺎره اﺳﻧﺎد ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﺗﺎﺳﯥ ﺑﮫ
ﺿرور د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﻣﻧﺎﺳب ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﺑﺷﭘړوئ او د ښووﻧځﻲ ﻣدﯾر ﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﯥ د ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ او ﺗﺻوﯾب ﻟﭘﺎره ﺳﭘﺎرئ .دا ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ
د ھر ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ﻣرﮐزي دﻓﺗر ﮐﯥ او د ﯾوټﺎ اﯾﺎﻟت د زده ﮐړې د ﭘﻼوې د ښووﻧځﻲ د ﻓﯾﺳوﻧو ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎڼﮫ ﭘﮫ دې ادرس ﻣوﺟود دي:

 https://www.schools.utah.gov/schoolfees?mid=4340&tid=3څﻧګﮫ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺷﭘړ ﺷوي ﻓورﻣﯥ واﺳﺗوئ ،د ﻓﯾس
ﺷرط ﺑﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ د زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ د وړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه د ﭘرﯾﮑړې ﮐوﻟو ﭘورې وځﻧډول ﺷﻲ .ﮐﮫ دﻏﮫ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ رد ﮐړل ﺷو،
ﻧو ښووﻧځﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ ﭘرﯾﮑړه او د اﺳﺗﯾﻧﺎف ﻓورﻣﮫ درواﺳﺗوي .ﭘﮫ دﻏﮫ ﻓورﻣﮫ ﮐﯥ ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﮫ وﯾل ﺷوي وي ﭼﯥ وﻟﯥ دﻏﮫ
ﻏوښﺗﻧﻠﮏ رد ﮐړل ﺷو او دا ﭼﯥ د دې ﭘرﯾﮑړې ﺧﻼف ﺑﮫ اﺳﺗﯾﻧﺎف څﻧګﮫ ﮐوئ .ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ د ردوﻧﯥ ﺧﻼف اﺳﺗﯾﻧﺎف
ﮐوئ ،ﻧو د اﺳﺗﯾﻧﺎف د ﭘرﯾﮑړې ﭘورې ﺑﮫ ﻓﯾﺳوﻧﮫ ﻧﮫ ادا ﮐوئ.
ﮐﮫ ﺳﺗﺎﺳﯥ زده ﮐووﻧﮑﯽ/زده ﮐووﻧﮑﻲ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﻟﭘﺎره وړ وي ،ﻧو ټول ﻓﯾﺳوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎف ﮐړل ﺷﻲ ،ﭘﺷﻣول د ﻻﻧدې ،ﺧو ﻟﮫ دې
ﭘورې ﻣﺣدود ﻧﮫ:
د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﯾﺎ راﺟﺳﺗرﭔﺷن ﻓﯾس ،د درﺳﻲ ﮐﺗﺎﺑوﻧو  ،د درﺳﻲ ﮐﺗﺎب او اوزارو ډﯾﭘﺎزﭔټس ،د ښووﻧځﻲ ﺳﺎﻣﺎن ،د ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﺎرﺗوﻧﮫ ،ﻏﯾر ﻧﺻﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ او د ښووﻧځﯽ ﻻﮐرې ،د ﻟﯾﺑﺎرﺗوار او دوﮐﺎن ﻓﯾس ،د ﺟﯾم او ﺗوﻟﯾﯥ ﻓﯾس ،د ﯾوﻧﯾﻔورﻣوﻧو
او اوزارو ﻟګښﺗوﻧﮫ ،ﺑﮭر ﭼﮑرې او د اﺳﻣﺑﻠۍ ﻓﯾس ،د ټوﻟګﻲ ﯾﺎ ټﯾم د ﭼﮑرو ﻟګښﺗوﻧﮫ ،او د ﻣوﺳﯾﻘۍ د اﻻﺗو ﻟګښﺗوﻧﮫ د
ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ټوﻟګو ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﮐﯥ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾږي.
داﺳﯥ څﮫ ﺷﯽ ﻟﮑﮫ ))ﻧﮫ ﻣﻌﺎف ﮐﯾدوﻧﮑﯽ(( ﯾﺎ ))اﺧﺗﯾﺎري(( ﻧﺷﺗﮫ ،ﺧو ﭘﮫ ځﯾﻧﯥ وﺿﻌﯾﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ د ﺑدﯾل ﺑراﺑرﺗﯾﺎ ﮐﯾدی ﺷﻲ
ﺧو وﻟدې د ﻧﺻﺎﺑﻲ ﮐﺗﺎﺑوﻧو د ﻓﯾس ﻟﭘﺎره ﻧﮫ .ښووﻧځﯽ ﻟﮫ ﺗﺎﺳﯥ څﺧﮫ دا ﻏوښﺗﻧﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻗﺳطوﻧو ﮐﯥ ﭘﯾﺳﯥ ادا ﮐړئ،
 IOUsﯾﺎ د ﺑل ﮐوم ځﻧډول ﺷوي ﺗﺎدﯾﯥ د ﭘﻼﻧوﻧو څﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده وﮐړئ.
د ټوﻟګﻲ د ګوﺗۍ ،ﮐﻠﻧﻲ ﮐﺗﺎﺑوﻧو ،ښووﻧځﻲ د ﻋﮑﺳوو ،ﺟﺎﮐټوﻧﮫ او ورﺗﮫ ﺷﯾﺎﻧو ﻟګښﺗوﻧﮫ ﻓﯾﺳوﻧﮫ ﻧﮫ دي او دا ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣﻌﺎف ﮐﯾدی .د
ټوﻟګﻲ د ګوﺗۍ ،ﮐﻠﻧﻲ ﮐﺗﺎﺑوﻧو ،ښووﻧځﻲ د ﻋﮑﺳوو ،ﺟﺎﮐټوﻧﮫ او ورﺗﮫ ﺷﯾﺎﻧو ﻟګښﺗوﻧﮫ ﻓﯾﺳوﻧﮫ ﻧﮫ دي او دا ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣﻌﺎف ﮐﯾدی .زده
ﮐووﻧﮑﻲ ښﺎﯾﻲ اړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ ﭘﮫ ﯾو وﺧت د داﺧﻠﯥ ﯾﺎ د ﻣﺧﮑﯥ داﺧﻠﯥ د ﮐورﺳوﻧو ﻓﯾﺳوﻧﮫ ادا ﮐړي .د ﻓﯾس ھﻐﮫ ﺑرﺧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي
ﺗوګﮫ د ﭘوھﻧځﻲ ﯾﺎ وروﺳﺗﮫ د ﺛﺎﻧوي ټوﻟګو ﯾﺎ ﮐرﯾډﯾټ ﺳره ﺗړاو ﻟري ،ھﻐﮫ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﺳره ﻣﺷروط ﻧﮫ ده .ﺳرﺑﭔره ﭘردې ،ﯾوازې
ھﻐﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ ﭼﯥ د ﻧﺻﺎﺑﻲ ﮐﺗﺎب ﯾﺎ ﺷﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ﭘﯾﺳﯥ ﺳﭘﺎرﻟﯥ وي ،ھﻐوی ﺑﮫ د ﺗﻌﻠﻣﻲ ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ واﭘﺳﻲ ﭘﯾﺳﯥ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐوي.
ښووﻧځﯽ او د ښووﻧځﻲ ﮐﺎرﮐووﻧﮑﻲ د ﻓﯾﺳوﻧو د ﺗﺎدﯾﯥ د ﺗﻌﻘﯾﺑوﻟو ﻟﭘﺎره ګرﭔډوﻧﮫ ﯾﺎ ﮐرﭔډﯾټوﻧﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣﻧﻊ ﮐوﻟﯽ ،ﮐﻣوﻟﯽ ﯾﺎ زﯾﺎﺗوﻟﯽ ،ﯾﺎ
ګرﭔډوﻧﮫ ،ﮐرﭔډﯾټوﻧﮫ ،راﭘور ﮐﺎرﺗوﻧﮫ ،اﻗﺗﺑﺎﺳوﻧﮫ ﯾﺎ ډﭘﻠوﻣﯥ ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣﻧﻊ ﮐوﻟﯽ .ښووﻧځﯽ د ھﻐﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ رﺳﻣﻲ ﺛﺑﺗوﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ
ﻣﻧﻊ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ د ﻣﻠﮑﯾت د ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﯾﺎ زﯾﺎن رﺳوﻟو ﻣﺳؤل وي .ﺧو ،د ھﻐﮫ زده ﮐووﻧﮑﻲ رﯾﮑﺎرډوﻧﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣﻧﻊ
ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ زده ﮐووﻧﮑﯽ ښوﻧځﻲ ﺗﮫ ﻟﮫ ﺗﻠﻠو ﯾﺎ ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ﺻﺣﯾﺢ ﺗوګﮫ د ﭘرځﺎی ﮐوﻟو څﺧﮫ ﻣﻧﻊ ﮐوي.
د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ د وړﺗﯾﺎ اﺳﻧﺎدو ﺗﮫ ھر ﮐﺎل اړﺗﯾﺎ ﻧﮫ وي ﺧو ښووﻧځﯽ ﯾﯥ ھر وﺧت ﻏوښﺗﻠﯽ ﺷﻲ ﯾﺎ ﯾﯥ واﻟدﭔن د ﮐوم ﻣﻌﻘول ﻋﻠت ﻟﭘﺎره د
ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ .ھﻣدﻏﮫ ﺷﺎن ،د ﻣﺣرﻣﯾت د ﻋﻠﺗوﻧو ﻟﭘﺎره اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﻧﮫ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي .ښووﻧځﻲ ﮐوﻻی ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓﻲ
د وړﺗﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧور ھﻐﮫ ښووﻧځﯾو ﺗﮫ واﺳﺗوي ﭼﯥ زده ﮐووﻧﮑﻲ ورﺗﮫ ﻣﺧﮑﯥ ځﻲ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾږي.
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ ﭘوښﺗﻧﯥ ﻟرئ ،اول د ﺧﭘل ښووﻧځﻲ د ﻣدﯾر ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ د وﻟﺳواﻟۍ د ﻻﻧدې ورﮐړل ﺷوي اﺳﺗﺎزي ﺳره ﺧﺑرې وﮐړئ:
د ښووﻧځﻲ د ﻣﺷرﺗوب او اﺟرا اداره (801) 578-8350
ﮐﮫ ﺗﺎﺳﯥ د ﻓﯾس او ﻓﯾس د ﻣﻌﺎﻓۍ ﭘﮫ اړه د وﻟﺳواﻟۍ د ﺗګﻼرو ﺑﺷﭘړ ﻧﻘل ﺗرﻻﺳﮫ ﮐول ﻏواړئ ،ﻟطﻔﺎ ً د ﺑﺎب ﻣوﻧﺞ ﺳره ﭘﮫ
 (801) 578-8378.ﺗﻣﺎس وﻧﯾﺳﺊ.
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