ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑزرﮔﺳﺎل
ارزﯾﺎﺑﻲ اھﻠﯾت ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑرای ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺧود
درک ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت  -ﻗﺎﻧون ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
ﺑﺧش ۲�۱
اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﺻول ﺧوشرﻓﺗﺎری ﺑﺎ اﻓراد ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت.
دو ﻣرﺣﻠﮫ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾن ﻓراﯾﻧد ﻋﺑﺎرﺗﺳت از:
• ارزﯾﺎﺑﯽ
• ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت

ﯾﮏ :ارزﯾﺎﺑﯽ

 .1ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻻزم اﺳت؟
• اﮔر اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﻻزم ﺷود،
• ﻓرد دﯾﮕری ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،
• ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮭﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت دارد.
 .2ھدف از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﯾﺳت؟
• ھدف ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود آﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽﺗﺎن را دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
• اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺷﺎندھﻧدهی ﺑر ﻋدم اھﻠﯾت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔر از ﺳوی دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود.
 .3ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟
• ارزﯾﺎﺑﯽ از دو ﺑﺧش ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت؛ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد.
• ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ اﺑﺗدا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
• ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
• ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﺷود )ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﺗﮕر
ﺑﮭداﺷﺗﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود(.
• ﭘزﺷﮏ و ﻣراﻗﺑﺗﮕر ﺑﮭداﺷﺗﯽ واﺟد ﺷراﯾط را ارزﯾﺎب ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.
• ارزﯾﺎب ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎت را از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد  ،اﻣﺎ ھﻣواره ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ از وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽﺗﺎن آﮔﺎھﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
 .4ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در طﯽ ﻓرآﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐدام اﺳت؟
• ﺣﻖ آﮔﺎھﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ  ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ،و ﺑرآﯾﻧد آن ھﻣواره ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺣﻔوظ اﺳت ،ﻣﮕر در ﻣواردی ﮐﮫ اﯾن
آﮔﺎھﯽ ﺻدﻣﮫ ﺟدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وارد ﮐﻧد.
• ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﺷﺧص ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑﺧواھﯾد در طول ارزﯾﺎﺑﯽ )ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن( ﺷﻣﺎ را ھﻣراھﯽ ﮐﻧد.
• ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣﺷﺎرﮐت ﺧودداری ﮐﻧﯾد )ﮔرﭼﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﯾر
اطﻼﻋﺎت اﻧﺟﺎم ﺷود(.
ب ﻧﮭﺎﯾﯽ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت.
• ارزﯾﺎ ِ
• ﭘس از اﺗﻣﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود.
• ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳواﻻت ﺧودﺗﺎن را ﻣطرح و درﺑﺎره دﻏدﻏﮫ ھﺎی ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑزرﮔﺳﺎل
ارزﯾﺎﺑﻲ اھﻠﯾت ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑرای ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺧود
دو – ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت
.1

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺻدور ﮔواھﯽ:
• ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرای ﺷﺧﺻﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧزد اداره ﺑﮭداﺷت )اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻧﺗﺧب( ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﺷﺧص ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻدور ﯾﺎ ﻋدم ﺻدور ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ت ﻣﻧﺗﺧب از ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ رﺿﺎﯾت داﺷﺗﮫ
• اﮔر اداره ﺑﮭداﺷ ِ
ﺑﺎﺷد ،اﺑﻼﻏﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ دﯾﮕر ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
اﻣر ﻟطﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ در ﭘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن اﺑﻼﻏﯾﮫ ﻗﺻد اداره ﺑﮭداﺷت ﺑرای ﺻدور ﮔواھﯽ
ﻋدم اھﻠﯾت اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷود.
• دﻟﯾل اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻧﺗﺧب ﺑرای ﺻدور ﮔواھﯽ در اﯾن اﺑﻼﻏﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﻣزﺑور ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد ﺷد.
• ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ﯾﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن )اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده( ﺷﻣﺎ ،ﻓرﺻت ﺧواھﯾد داﺷت ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺻدور ،ﺑﮫ اﯾن
اﺑﻼﻏﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.س
• درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اداره ﺑﮭداﺷت ﻣﻧﺗﺧب ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺻدور ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت ﺑﮕﯾرد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳر ﯾﺎ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺧﮫ ای از آن ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
• ﭘس از ﺻدور ﮔواھﯽ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣﻼک و داراﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ،ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ را
ﺑر ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت.
• ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن )اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده( ،ﺣﻖ ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
درﺧواﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕر را اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد.
• اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اھﻠﯾت دارﯾد ،اداره ﺑﮭداﺷت ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم اطﻼع ﻣﯽ
دھد و ﺻدور ﮔواھﯽ ﻟﻐو ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ﻧظﺎرت ﺑر اﻣور
ﻣﺎﻟﯽﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد.

.2

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
• اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در وب ﺳﺎﯾت ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ذﯾل ﻣوﺟود اﺳت:
• www.trustee.bc.ca
• اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت/ﮐﻣﮏ ﺑﺎﺷﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 oﮐﺎرﮐﻧﺎن PGT
 oﭘزﺷﮏ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ارزﯾﺎب ھﺎ
 oﻣدﯾر ﭘروﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﺻورت وﺟود
 oوﮐﯾل ﺷﻣﺎ
 oﺧﺎﻧواده /دوﺳﺗﺎن
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ﻣﺣﺎﻓظت از ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺧﺳﺎرتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ  -ﺳرﭘرﺳﺗﯽ داراﯾﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣﺗن ﻧﻣوﻧﮫ



ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘول واﻣوال ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد:
•
•
•
•



ﻧﮕراﻧﯽ درﺑﺎره ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭘول و اﻣواﻟﺗﺎن وﺟود دارد.
ﮐﻣﮏ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣوﺟود اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ و در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗوﺳط ارزﯾﺎب دﯾﮕری ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﺧواھﯾد ﮔرﻓت.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت داراﯾﯽ
ﺷﻣﺎ از اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ:
ﺣﻘوق زﯾر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﺣﻔوظ اﺳت:
• ﭘرﺳﯾدن
• داﺷﺗن ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد )ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ در اﻣور ﺷﻣﺎ دﺧﺎﻟﺗﯽ ﻧﮑﻧد(
• ﻧﮫ ﮔﻔﺗن  ،ھر ﭼﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
• اﻋﺗراض ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ
• درﺧواﺳت ﻧظر دوم ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد
• درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ  -ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ارزﯾﺎب ﺗﺻور ﻧﻣﺎﯾد درﯾﺎﻓت
ﮔزارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺿرر ﺟدی ﺑﮭﻣراه دارد.



ارزﯾﺎﺑﯽ:
•

•
•
•
•


دارای دو ﺑﺧش اﺳت:
 oﭘزﺷﮑﯽ
 oﻋﻣﻠﮑردی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺗوﺳط ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آﻣوزش ﺗﺧﺻﺻﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ً
دﯾﮕران ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎﺗﯽ را اراﺋﮫ دھﻧد )ﻣﺛﻼ درﺑﺎره ﺑﺎﻧﮏ ،ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،دوﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﻧواده(
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻘط درﺑﺎره ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣدﯾرﯾت ﭘول و اﻣواﻟﺗﺎن اﺳت.

ﻣﻌﻧﯽ اﯾن اﻣر ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
• اﮔر در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭘول و اﻣواﻟﺗﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭘول و اﻣواﻟﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷود.



ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ﮐﯾﺳت؟
•
•
•
•

ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﻧد ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
او طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻗواﻋد دﻗﯾﻘﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧد.
او ﺑرای ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣطﻠﻊ
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
او ﺑﺎﯾد درﺑﺎره ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺷورت ﮐﻧد.
ﺻﻔﺣﮥ  ۱از ۲



ﭘس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
• ارزﯾﺎب ﺷﻣﺎ ﻧظرش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت.
• اﮔر ﻧظر ارزﯾﺎب اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد ،ﻓرد ﻣﻧﺗﺧب از اداره ﺑﮭداﺷت ﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻗﺻد دارﻧد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت ﺻﺎدر ﮐﻧﻧد.
ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت ﺑرای دو ﭼﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود:
• اﺧﺗﯾﺎرات ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭘول و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺳﺗﯾد ﺳﻠب ﻣﯽ ﮐﻧد.
• ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم را ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﺳرﭘرﺳت داراﯾﯽ" ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺳﺗﯾد
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺻورت ﺻدور ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ )در ﺻورت ﻟزوم(:
• اﺑﻼﻏﯾﮫ ای درﺑﺎره ﻗﺻد اداره ﺑﮭداﺷت ﺑرای ﺻدور ﮔواھﯽ ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد.
• دﺳﺗور ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﺗﺑﺎ ً اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد.
• ﻣﮭﻠت داده ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑﻼﻏﯾﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
• اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود داده ﺧواھد ﺷد.
ﺑﺟز در ﻣورد زﯾر:
• ارزﯾﺎب ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دادن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘول ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺧطر ﺧواھد اﻧداﺧت ،ﮐﮫ در
اﯾﻧﺻورت ،ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘول و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺳﺗﯾد ،ﻗﺑل از ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.



ﺑﻌد ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
• اﮔر ﻓرد ﻣﻧﺗﺧب اداره ﺑﮭداﺷت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ،ﺻدور ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت اﺳت ،ﻧﺎﻣﮫ دﯾﮕری
ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھﻧد داد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﻋدم اھﻠﯾت ﺻﺎدر ﮔردﯾده و ﺑر اﺳﺎس
آن ،ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ،وظﯾﻔﮫ ﺣﻔﺎظت از ﭘول ﺷﻣﺎ را ﺑر ﻋﮭده ﺧواھد ﮔرﻓت.
• ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم ،ﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺣوه ﺗﻣﺎس ﺑﺎ او را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯽ دھد.



ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾم؟
اﮔﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
ﺳرﭘرﺳت و اﻣﯾن ﻋﺎم
ارزﯾﺎب
ﻣدﯾر ﭘروﻧده ﯾﺎ ﻣددﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﭘزﺷﮏ
وﮐﯾل ﺷﻣﺎ
دوﺳت ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد
راﺑط اﺻﻠﯽ در اداره ﺑﮭداﺷت
ﺳﺎﯾر ﻣوارد

604.660.4444
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