
 2021 چاپ  –انګلسي  BF-6-Bضمیمه 

 Loaner Pump Agreement Form  Pashto 

 Maine Department of Health and Human Services 

Maine Center for Disease Control and Prevention 

11 State House Station  

286 Water Street 

Augusta, Maine 04333-0011 
 9058-287 (207)؛ فکس 8016-287 (207)تلیفون؛ 

TTY :711  )ډایل کړئ )مین ریلی 

 

د پمپ موډل: د پمپ سریال    د ځایی ادارې نوم: 

 لمبر: 

 د پمپ شتنمي ټاګ لمبر:

 د ګډون کونکي د )مور( نوم او پیژند یا آي.ډي لمبر 

 

 کلونو نه کم عمر؟ که هو، د مل السلیک کونکي سپارښتنه کیږي 18د 

 او د پیژند یا آي.ډي لمبر: د تنکي ماشوم نوم 

 

 د ماشوم د زیږون نیټه: 

 د کور د تلیفون شمیره: 

 

 د بیک اپ تلیفون شمیره: 

 د بدیل اړیکې فرد نوم: 

 

 د بدیل فرد د تلیفون شمیره: 

 د پور اخیستونکي پمپ لپاره دلیل )که څوک ماشوم ته د تي شیدې ورکوي(: 
 

 د پور تړون:  

 تغذیه پروګرام پروګرام ما ته په پور اخیستل شوی د تي شیدو پمپ راکوي.  CDC WICزه پوهیږم چې د مین  .1

 زه پوهیږم چې زه باید پمپ بیرته وسپارم که:  .2
a.  زه زما دWIC   مالقاتونه له السه ورکړم یا نور په کېWIC  داخل نه اوسم 
b.  زما ماشوم دوه کلن شي 
c.  زه نور پمپ نه کاروم 
d.  دWIC  کارمندان ونشي کولی زما سره اړیکه ونیسي 

 زه پوهیږم چې زه د تي شیدو پمپ لپاره مسؤل یم.  .3
 زه موافق یم پمپ په هماغه حالت کې بیرته ستون کړم په کوم کې چې مې ترالسه کړی دی.  .4
په ما د پمپ مجموعي لګښت پورې   پروګرام کولی شي WICزه پوهیږم چې که زه پمپ بیرته ستون نه کړم یا خراب شوی پمپ بیرته وسپارم، د  .5

 ډالرو پورې(.   900کړي )تر $ 

 

 

 

   نیټه   د ګډون کونکي السلیک 

 

 

کلونو   18د ګډ السلیک کونکي نوم )که چیرې د ګډون کونکي عمر د  

 نه کم وي(

 د ګډ السلیک کونکي د تلیفون شمیره   کلونو نه ډیر عمر لرونکی( 18ګډ السلیک )د  

 

 

   نیټه   د کارمند السلیک  WICد 

 

 ښوونه ورکړل شوې: 

   د تي شیدو د ذخیره کولو الرښوونې   د کارولو او پاکولو بیاکتنه تړل 
  

 د ګډون کونکي لومړي ټکي    
 

 

 

   د بیرته ستنولو نیټه: 
 پمپ په ښه حالت کې بیرته ستون کړی شوی 

  د کارمند السلیک:  

 

 وړاندې کونکی دی.دا نهاد د مساوي فرصت 

 پمپ د پور کولو تړون فورمهد تي د شیدو 

 د تغذیه پروګرام CDC WICد 
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