
 

 

 

 
 

  

  

 
 

 
 

 

  

  

   

    

 

        

     

     
    

    

    

  

       
   

     

 

 

   

 
 

                    
 

  

 

    

 

       
 

                      
 

              
                  

  

  

 إلى:دة إػا
CCS Central 2 

PO Box 346031 
Bethesda, MD 20827

اإلدارة التعلیمیة بوالیة ماریالند / مكتب رعایة الطفل

بیان اإلقرار بالعمل الحر 

ت ػامة ومامؼل :�الϘسم 

األرير:االسم  ألϰل:السم اا

ال:التصة اخٶر١م ىاتف   يبلد:تاريذ الم

اسم الشركة:  :تيارϲ(*ارتماػϳ االخم الضمان ر١

لددلا من ϖϘΣتلاد نتسم �ϖآدر  دلاذكر دل *لددا �الϘسم  ِ ف رأ �ر(وهش

: لمؼلاة ٶخف  ِّ رؼ ُ مم ر١ يقϰ :ϳظϳ الالمسم

ؼملالاػات س اϻستϼمتارًخ  فوعمداللي Ϲحماغ ابلالم الشهر 

ع(� ألسبϳϰ االؼمل فيام د أػدابت، فاذكر ل غير ثيد الؼمل مϰاػذا كان خدϰ*إل: يد الؼمخدϰل مϰاػ

 ϳات األمسيف
بϰع ة األسنٶايت ػطبل

تؼمل: ىل 


م: �5ص  9ن ثال مل المبيϳ سيϰمϳ ػلت يكϰن ػمل٣ الϳ أ١ϰ ϲف

شٶر:أ 3 ϰل ربلل آررؼمت الػاسط سامت ع: ألسبϳϰ ال فت الؼمػدد ساػا

التالية:أنا، _  بالمؼلϰمات ذل٣ بمϰخب ، أ١ُر

با أ١ُر أنا الحر� ϳلؼمل القيدرالية ϰالضرائب الϰالية ضرائب لدفغ مؤىل ϳبأنن أ١ُر أنا الحر� ϳػمل من متϰلد الدرل ىذا بأن أ١ُر رسائر�أ نا ϰأ Ρتح٢ي٠ أربا حتمالية

مؼل ϳت٢ديم حال ϳف أنو أُدر٣ ػلمϰ �ϳأنا أفضل ϰف٠ صحيحة النمϰذج ىذا ϳف أ١دمٶا ϳالت المؼلϰمات بأن ϰمات غير صحيحة أϰ فϳ حال إرقائϳ مؼلϰمات، ϰأ١ُر
بس ماريبلند ϰالية تكبدتٶا مدفϰػات ϲأ سداد أيًضا ϳّػل يتؼين ١ϰد باليمين� الحنث ϰأ االحتيال بتٶمة ال٢انϰن بمϰخب أُػا١ب ١د ϳالرطأفئنن ϰأ ذل٣ االحتيال بب

�ϳ١ِبل من الُمرتكب

اϗϹرار  �الϘسم  

ًغ وϗلتا �الϘسم 

ومات المؼلΡ ػن لϺفصاوافϘة م

لىأد يدتحل أخن مل قطلاة ياػر ϳلإة ٶمϰخلاة يساردلا نملاح مانربل ب ِ ١ن ما ٶمادترساϰت املϰؼملاه ذىن م٠ ٢تحلام تيسو نأ٣  ِ رد ُ ϳ المن تϳ للحصϰل ػليأ ا نأ
 �ية الطقلرػالϳ إة المϰخٶة الدراسي

التاريذ: الت١ϰيغ: 

 1من  1ةحصق �

برنامج المنحة الدراسیة لرعایة الطفل 
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