د ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ښﻮوﻧځﻲ
ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ

ﻟﻧډه ﮐﺗﻧﮫ:
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﯾوه زده ﮐوﻧﮑﯽ ﮐوم ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻏوښﺗﻧﮫ ﮐوي ،دا د ښووﻧځﻲ ﻣﺳؤﻟﯾت ګرځﻲ ﭼﯥ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ ﺑﺷﭘړه ﮐړي ﮐﮫ ﭼﯾرې ھﻐﮫ د ﻧوﻣوړي
ښووﻧځﻲ ﭘﮫ ﺣدودو ﮐﯥ اوﺳﯾږي ،ﯾﺎ ژر ﺗرژره ورﺗﮫ درﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ورﮐړي ﭼﯥ ﭼﯾرې ﺑﺎﯾد دﻏﮫ زده ﮐوﻧﮑﯽ ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي.
اوﺳﯾدوﻧﮑﻲ زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺗر  21ﮐﻠﻧۍ ﭘورې د ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﻖ ﻟري ،ﻏﯾر ﻟدې ﭼﯥ دوی د ﻓراﻏت ﻟﮫ ﻻرې ﯾو ﭘروګرام ﺑﺷﭘړ ﮐړی وي ﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﻣﮫ
ﺗوګﮫ اﯾﺳﺗل ﺷوي وي .ﭘدې ﺗوګﮫ ،دا ډول زده ﮐوﻧﮑﻲ ﮐوم ﭼﯥ ﻏواړي ﺑﯾرﺗﮫ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ راوګرځﻲ ﺑﺎﯾد د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ اﺟﺎزه ورﺗﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﻧظم
ورځﻧﻲ ټوﻟګﯾو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ وﺷﻲ.
ﭘروﺳﯾژروﻧﮫ:
د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ وﻟﺳواﻟۍ ښووﻧځﻲ د ښووﻧځﻲ ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ د زده ﮐوﻧﮑو د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره ﻻﻧدې ﭘروﺳﯾژروﻧﮫ د ﺗﯾرو ټوﻟو
ﭘروﺳﯾژروﻧو او ﮐړﻧو ﭘرځﺎی ﺳﻣدﺳﺗﻲ د اﺟرا وړ دي.
ﯾوه زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد د ښووﻧځﻲ ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑﻲ ورځ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻧﺎﺳﺗﯥ اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷﻲ وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﮫ ورځﯥ ﭘﮫ ﮐوﻣﮫ ﮐﯥ ﭼﯥ زده ﮐوﻧﮑﯽ د ﻧوم
ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺣﺎﺿر وي ،او ﭘﮫ ھرﺣﺎﻟت ﮐﯥ د وﻟﺳواﻟۍ ښووﻧځﻲ ﭘﻧځﮫ ) (5ﮐﺎري ورځو ﮐﯥ د اړﯾن اﺳﻧﺎدو رﺳﯾد.22 Pa. Code §11.11(b) .
ﻏوښﺗل ﺷوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت:
د زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﺧوﻧدي ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﯥ ﺗﮫ د وﻟﺳواﻟۍ ھڅو ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺣﯾث ،ښووﻧځﻲ ﻣﻣﮑن د ﻻﻧدې ﻣواردو ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي:
•

د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﭘروﺧت د ﻣور او ﭘﻼر/ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ اﻧځور ﭘﯾژﻧدﻧﯥ ﯾوه ﮐﺎﭘﻲ .دا ﮐﺎﭘﻲ ﺑﮫ ﭘﮫ ﻓﺎﯾل ﮐﯥ د دې ﻟﭘﺎره وﺳﺎﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ د ھﻐﮫ اﻓرادو د ﭘﯾژﻧدﻧﯥ
ﺗﺎﯾﯾد وﮐړي ﮐوم ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ څﺧﮫ د ﻣﺎﺷوم وړﻟو او ﺑﯾرﺗﮫ راوړﻟو واﮐﻧده وي.

•

ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،ښووﻧځﯽ ﻣﻣﮑن د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻓزﯾﮑﻲ ازﻣوﻧﯥ ﺛﺑﺗوﻧو ،اﮐﺎډﻣﯾﮏ ﺛﺑﺗوﻧو ،د ﺣﺎﺿرۍ ﺛﺑﺗوﻧو ،د زده ﮐړې اﻧﻔرادي ﭘروګراﻣوﻧو ،او
ﻧور ځﺎﻧګړي زده ﮐړو ﺛﺑﺗوﻧو ﭘﮫ اړه ﭘوښﺗﻧﮫ وﮐړي ﺗرڅو وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ زده ﮐوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﭼﯥ/ټوﻟګﻲ ﮐﯥ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﭼﯥ ﺳره ځﺎی ﭘر
ځﺎی ﮐړي.

ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﯾﺎدداﺷت وﻧﯾﺳﺊ :ﮐﮫ څﮫ ھم ﻣﻣﮑن ښووﻧځﻲ ﻟدې څﺧﮫ د ﮐوﻣو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﻏوښﺗﻧﮫ وﮐړي ،ﻣګر دوی دې ﺗﮫ د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﯾﺎ ﻣﺎﺷوم ﺗﮫ د
اﺟﺎزه ورﮐوﻟو ﯾوه ﺷرط ﭘﮫ ﺣﯾث اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري او دوی د ﻣﺎﺷوم ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ ﯾﺎ ﺣﺎﺿري د دې ﻟﭘﺎره ﺗرھﻐﯥ ﻧﮫ ځﻧډوي ﭼﯥ دا اﺳﻧﺎد ﭼﻣﺗو ﺷﻲ .ښووﻧځﯽ ﻣﻣﮑن
وروﺳﺗﮫ ﻟﮫ ھﻐﯥ د دې ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﻣور او ﭘﻼر/ﺳﺎﺗوﻧﮑﯽ ﺗﻌﻘﯾب ﮐړي ﭼﯥ ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ داﺧل ﺷو.

ﺿروري اﺳﻧﺎد
 (1د ﻣﺎﺷوم د ﻋﻣر ﺛﺑوت ) ﻟﮫ ﻻﻧدې څﺧﮫ ﯾو ﯾﯥ اړﯾن دی(
د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي )ﻻﻧدې ﯾﯥ ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ دي او ﯾو ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻟﺳت ﻧدی(:
•
•
•
•
•
•
•

د ﻣﺎﺷوم د زﯾږﯾدﻧﯥ اﺻﻠﻲ ﺗﺻدﯾﻖ ﭘﺎڼﮫ
د ﻣﺎﺷوم د زﯾږدﻧﯥ ﺗﺻدﯾﻖ ﭘﺎڼﯥ رﺳﻣﻲ ﮐﺎﭘﻲ
د ﻣﺎﺷوم ﻣﻌﺗﺑر ﭘﺎﺳﭘورت،
د ﺑﭘﺗﯾﺳﻣل )ﺗﻌﻣﯾد( اﺻﻠﻲ ﺗﺻدﯾﻖ ﭘﺎڼﮫ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷوم د زﯾږدﻧﯥ ﻧﯾټﮫ ښﯾﯥ
د ﺑﭘﺗﯾﺳم )ﺗﻌﻣﯾد( ﺛﺑت ﮐﺎﭘﻲ ـ رﺳﻣﻲ ﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺗﺻدﯾﻖ ﺷوي ﭼﯥ د زﯾږﯾدو ﻧﯾټﮫ ښﯾﯥ
د ﻣور او ﭘﻼر ﯾﺎ ﻧورو ﺧﭘﻠواﻧو ﻟﺧوا رﺳﻣﻲ ﺑﯾﺎن ﭼﯥ د زﯾږﯾدو ﻧﯾټﮫ ښﯾﯥ
د ښووﻧځﻲ ﻣﺧﮑﯾﻧﻲ ﺛﺑﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د زﯾږﯾدو ﻧﯾټﮫ ښﯾﯥ

 (2د ﻣﺻؤﻧﯾت ﺛﺑت ) ﻟﮫ ﻻﻧدې څﺧﮫ ﯾو ﯾﯥ اړﯾن دی(

د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي:
• د ﻣﺎﺷوم د ﻣﺻؤﻧﯾت ﺛﺑت،
• ﻟﮫ ﺗﯾر وﻟﺳواﻟۍ ښووﻧځﻲ ﯾﺎ د ﯾوه روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ دﻓﺗر ﻟﺧوا ﻟﯾﮑﻠﯽ ﺑﯾﺎن دا ﭼﯥ اړﯾن ﻣﺻؤﻧﯾﺗوﻧﮫ اداره ﺷوي ،ﯾﺎ اړﯾﻧﯥ ﻟړۍ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ دي،
• ﻟﮫ ﺗﯾر وﻟﺳواﻟۍ ښووﻧځﻲ ﯾﺎ د ﯾوه روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ دﻓﺗر ﻟﺧوا ﺷﻔﺎھﯽ ډاډ دا ﭼﯥ اړﯾن ﻣﺻؤﻧﯾﺗوﻧﮫ ﺑﺷﭘړ ﺷوي ،د ﺗﻌﻘﯾب ﻟﭘﺎره ﺛﺑﺗوﻧو ﺳره.
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د ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ښﻮوﻧځﻲ
ﻧﻮم ﻟﯿﮑﻨﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ

ﻟﮫ ﻣﺻؤﻧﯾت څﺧﮫ ﻣﻌﺎﻓﯾت
) (aطﺑﯾﻣﻌﺎﻓﯾت .ﻣﺎﺷوﻣﺎن ﻣﺻؤن ﮐﯾدو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري ﮐﮫ ﭼﯾرې ﯾو ډاﮐټر ﯾﺎ د ډاﮐټر ځﺎی ﻧﺎﺳﺗﯽ ﯾو ﻟﯾﮑﻠﯽ ﺑﯾﺎن ﭼﻣﺗو ﮐړي دا ﭼﯥ ﻣﺻؤﻧﯾت
ﻣﻣﮑن د ﻣﺎﺷوم روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﺿرر ﻟروﻧﮑﯽ وي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ډاﮐټر وټﺎﮐﻲ ﭼﯥ ﻣﺻؤﻧﯾت ﻧور د ﻣﺎﺷوم روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ ﺿرر ﻟروﻧﮑﯽ ﻧدی ،ﻧو ﻣﺎﺷوم
ﺑﺎﯾد د دې ﻓرﻋﻲ څﭘرﮐﻲ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺻؤن ﺷﻲ.
) (bﻣذھﺑﯾﻣﻌﺎﻓﯾت .ﻣﺎﺷوم اړﺗﯾﺎ ﻟري ﭼﯥ ﻣﺻؤن ﻧﮫ ﮐړی ﺷﻲ ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣور او ﭘﻼر ،ﺳﺎﺗوﻧﮑﯽ ﯾﺎ آزاد ﮐړی ﺷوی ﻣﺎﺷوم اھداﻓو ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠﻲ ﺑڼﮫ
ﻣﺻؤﻧﯾت ﺗﮫ د ﻣذھﺑﻲ اﺳﺎﺳﺎﺗو ﯾﺎ د ﮐﻠﮏ اﺧﻼﻗﻲ ﻋﻘﯾدو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﭼﯥ ﻣذھﺑﻲ ﺑﺎور ﺗﮫ ورﺗﮫ وي.
ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﯾﺎدداﺷت ﮐړئ :ﮐﮫ ﻣﺎﺷوم د ھرډول ﺗزرﯾﻖ ﻟﭘﺎره ﻓﻘط ﻟړۍ ﭘﯾل ﮐړي وي ،دوی ﺑﮫ داﺧل ﮐړی ﺷﻲ .زده ﮐوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ
اوﺳﻲ او د ﻟړﯾو وﺧت او ﻧﯾټو ﺳره ﺳم ﭘر ﻣﺦ وﻻړ ﺷﻲ )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ زده ﮐوﻧﮑﯽ ھﻣدا اوس ﺗزرﯾﻖ ﻻﺳﺗﮫ راوړی او ھﻐﮫ ﺑﮫ ﻟﮫ ﻟوﻣړي ﺗزرﯾﻖ
څﺧﮫ دﯾرش ورځﯥ وروﺳﺗﮫ دوﯾم ﺗزرﯾﻖ ﻻﺳﺗﮫ راوړي( .ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ د ښووﻧځﻲ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ د ﻧﺎروﻏۍ ﮐﻧټرول د روﻏﺗﯾﺎ
ﺑرﺧﯥ رﯾﺎﺳت د ﻣﺻؤﻧﯾت ﭘروګرام د ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ ﻣﺻؤﻧﯾت اړﺗﯾﺎوې ﻟﯾدو ﻟﭘﺎره دﻟﺗﮫ ﮐﻠﯾﮏ وﮐړئ.

 (3د آدرس ﺛﺑوت ) ﻟﮫ ﻻﻧدې څﺧﮫ ﻓﻘط دوه ) (2ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ده(
د ﻣﻧﻠو وړ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﺷﺎﻣل دي :ښووﻧځﯽ ﺑﺎﯾد د اﺳﺗوګﻧﯥ ﺗﺎﯾﯾدوﻟو ﮐﯥ ﻧرم وي ،او ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻟري ﭼﯥ د ﮐورﻧۍ وﺿﻌﯾت ﭘﮫ رڼﺎ ﮐﯥ ﮐوم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺳب دي.
.1
.2
.3
.4

ﻗﺑﺎﻟﮫ
د ګروي ﯾﺎ ګﺎڼﯥ ﺗﺻدﯾﻖ ﭘﺎڼﮫ
د ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ اوﺳﻧﻲ ﺑﯾﻠوﻧﮫ )ګﺎز ،ﺑرﯾښﻧﺎ ،ﮐﯾﺑل ،ﺗﻠﯾﻔون(
د ﻣﻠﮑﯾت د ﻣﺎﻟﯾﻲ اوﺳﻧﯽ ﺑﯾل

 .5د ډرﯾورۍ ﻣﻌﺗﺑر ﻻﯾﺳﻧس ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو د اوﺳﻧﻲ آدرس ﺳره د
آدرس ﮐﺎرت ﺑدﻟون
 .6د اوﺳﻧﻲ آدرس ﺳره ﻟﮫ ټوﻟﻧﯾز اﻣﻧﯾت دﻓﺗر څﺧﮫ ﻟﯾﮏ
 .7د اوﺳﻧﻲ آدرس ﺳره د ﻋﺎﻣﮫ ﻣرﺳﺗﯥ دﻓﺗر څﺧﮫ ﻟﯾﮏ
 .8د رﺿﺎﻋﯽ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ/ﻣﺎﺷوم ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او  DHSﻟﯾﮑوﻧﮫ د ﻧوم
ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﻠو وړ دي ﮐﮫ ﻣﺎﺷوم د رﺿﺎﻋﻲ/ﻣﺎﺷوم
ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ادارې ﺗر ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻻﻧدې وي
 .9اﺻﻠﻲ ﮐراﯾﮫ د ﻣور او ﭘﻼر/ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﺎﺗوﻧﮑﻲ او ﻣﺎﺷوم د ﻧوم
)ﻧوﻣوﻧو( ﺳره

 .10د  DOTﭘﯾژﻧدﻧﯥ ﻣﻌﺗﺑر ﮐﺎرت
 .11د ﮐرﯾډﯾټ ﮐﺎرت اوﺳﻧﻲ ﺑﯾﻠوﻧﮫ
 .12د وﺳﺎﯾط اوﺳﻧﻲ ﺛﺑت ﮐول
 .13د راﯾﯽ ورﮐووﻧﯥ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﮐﺎرت ﭼﯥ اوﺳﻧﯽ آدرس
ښﯾﯥ
 .14د ﺑﺎﻧﮏ اﺧرﻧﯽ ﺳﻧد د اوﺳﻧﻲ آدرس ﺳره
 .15د  IRSﺳﻧد ﯾﺎ ﻧور د ﻣﻌﺎش او ﻣﺎﻟﯾﯽ ﺳﻧدوﻧﮫ ﻟﮑﮫ ،W2
1099 ،1040
 .16د ﮐﺎرﻓرﻣﺎ د ورﮐړې اﺧرﻧۍ ﮐﻧده ﭼﯥ اوﺳﻧﯽ آدرس ښﯾﯥ
 .17د ﺷﯾﻠټر ځﺎی ﭘﮫ ځﺎی ﮐول ﯾﺎ د اﺳﺗوګﻧﯥ ﻟﯾﮑوﻧﮫ د ﺑﯥ
ﮐوره زده ﮐوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د ﻣﻧﻠو وړ دي
 .18د ﻣﻠﮑﯾت د ﭘﻠورﻟو ﻻﺳﻠﯾﮏ ﺷوی ﺗړون ،ﭼﯥ د ﺳﻧد څﺧﮫ
 45ورځﯥ وروﺳﺗﮫ د ﻣﯾﺷﺗﮫ ﮐﯾدو ﭘﺎڼو اﺻﻠﻲ ﮐﺎﭘﻲ
ورﺳره ﻣل وي

 (4د ﻣور او ﭘﻼر د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﺑﯾﺎن )ﭘﮫ  EH40زده ﮐوﻧﮑﻲ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻓﺎرم ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړی ﺷوي ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ ﻟﺧوا ﭼﻣﺗو ﮐﯾږي(
د ﻟوړی ﯾوه اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﭼﯥ ﺗﺻدﯾﻖ ﮐوي ﭼﯥ زده ﺑﮫ د ﻧﺎوړه ﮐړﻧو ﭼﯥ ﻣﺧدره ﺗوﮐﻲ ،اﻟﮑول ،وﺳﻠﮫ ،د ټپ وھﻠو ﯾﺎ د ښووﻧځﻲ ﻣﻠﮑﯾت ﺑﺎﻧدې ﺗﯾری
ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺗﻌﻠﯾﻖ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﮐړی ﺷﻲ ،ﺑﺎﯾد د ﯾوه زده ﮐوﻧﮑﻲ ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐړی ﺷﻲ ﭼﯥ ھر ښووﻧځﻲ ﻧﮭﺎد ﮐﯥ ورﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷﻲ.
 24 P.S. §13-1304-Aﯾو ښووﻧځﯽ ﻧﺑﺎﯾد د ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﯾوه ﻣﺎﺷوم ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ څﺧﮫ اﻧﮑﺎر وﻧﮑړي ﯾﺎ ﻧﺎوﺧﺗﮫ ﯾﯥ
ﻧﮑړي ﭼﯥ اﻧﺿﺑﺎطﻲ ﺛﺑت ﯾﺎ د ﻟوړی اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﯥ وي .ﭘﮫ ھرﺻورت ،ﮐﮫ ﭼﯾرې دا ﻣﮭﺎل ﮐوم زده ﮐوﻧﮑﯽ د وﺳﻠو ﺗﻘﺻﯾر ﻟﭘﺎره ﺧﺎرج ﮐړی ﺷﻲ،
ﻧو ښووﻧځﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د اﺧراج دورې ﭘرﻣﮭﺎل زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺗﮫ ﺑدﯾل ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧدﻣﺎت وړاﻧدې ﮐړي 24 P.S. § 13-1317.2(e.1) .ﮐﮫ ﭼﯾرې
اﻧﺿﺑﺎطﻲ ﺛﺑت ﯾﺎ د ﻟوړی اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ وښﯾﯥ ﭼﯥ زده ﮐوﻧﮑﯽ د ﯾوه ښووﻧځﻲ څﺧﮫ اﺧراج ﮐړی ﺷوی ﭘﮫ ﮐوم ﮐﯥ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ ﮐړې
وه ،د وﺳﻠو ﺗﻘﺻﯾر ﭘرﺗﮫ ﮐوﻣو ﻧورو دﻻﯾﻠو ﻟﭘﺎره ،ﻧو وړاﻧدﯾز ﮐﯾږي ﭼﯥ ښووﻧځﯽ د زده ﮐوﻧﮑﻲ ﺗﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾت او ښووﻧځﻲ ﺛﺑت ﺑﯾﺎوګوري ﺗرڅو ھﻐﮫ
ﺧدﻣﺎت او ﻣﻼﺗړوﻧﮫ وټﺎﮐل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ وﻟﺳواﻟۍ ﮐﯥ د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ وړاﻧدې ﮐړی ﺷﻲ.
 (5د ﮐور ژﺑﯥ ﺳروی )ﭘﮫ  EH40زده ﮐوﻧﮑﻲ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﻓﺎرم ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﮐړی ﺷوي ﭼﯥ د ښووﻧځﻲ ﻟﺧوا ﭼﻣﺗو ﮐﯾږي(
ټول ھﻐﮫ زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ښووﻧځﻲ ﮐﯥ د ﻟوﻣړي ځل ﻟﭘﺎره د ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﯥ ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ وي ﺑﺎﯾد د ﻣﺗﺣده اﯾﺎﻻﺗو د ﻣﻌﺎرف وزارت د ﻣدﻧﻲ
ﺣﻘوﻧو ﻟﭘﺎره دﻓﺗر اړﺗﯾﺎو ﺳره ﭘﮫ ﻣطﺎﺑﻘت ﮐﯥ د ﮐور ژﺑﯥ ﯾوه ﺳروی ورﮐړي .د ﮐور ژﺑﯥ ﺳروی ﭘرﻣﺦ وړﻟو ﮐﯥ ﺑﮫ د زده ﮐوﻧﮑﻲ ﻧوم ﻟﯾﮑﻧﮫ
وﻧﮫ ځﻧډول ﺷﻲ.
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