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:خيراتلا

:ةلاحلا مقر

:ةلاحلا مسا

:زكرملا

:تالاحلا ددع

 ةّحقنملا نیزختلا موسر ةیلمع يف نیكراشملا/تابلطلا يمدقمل راطخإ
لدبلا ىلع لوصحلا تابلطتمو

)Arabic( 

 .نيزختلا موسر عفد ةيلمعب ةصاخلا انتسايس تريغت دقل

:هتفرعم ىلإ جاتحت ام كيلإ

.)2 ةحفصلا عجار( قوسلا راعسأو ةرسألا دارفأ ددع ىلع نيزختلا ةدحول عوفدملا غلبملا دمتعي

 كثاثأ ناك اذإ ةيرشبلا دراوملا ةرادإ تابلطتم جراخ ةدحاو ةرم عفدلل نيكراشملاو تابلطلا يمدقمل ةقفاوملا متت دق
 ىلإ كتاكلتمم نيزخت يف ببسلا عجري نأ بجيو .كلذ فالخ لھؤم تنأو ًايلاح نزخملا يف ةيصخشلا كتاكلتممو
.ًاتقؤم ًانكس وأ ءالخإلا وأ لاقتنالا ببسلا ناك ءاوس ،ًايلاح ئراط ىوأم ىلإ كتجاح

 ةديدجلا دودحلا نمض عقت اهنأ فرعن يتلا نيزختلا تآشنمب ةمئاق نيكراشملاو تابلطلا يمدقملHRA ةرادإ رفوتس
 ايمازلإ سيل اهنم ةدحاو مادختسا نكلو

:رخآ راعشإ ىتح ةيلاتلا تاكرشلل تاعوفدم يأب موقت نلHRA نأ ةظحالم ىجري
1..Avi Moving & Trucking IncوأAvi Moving & Storage
2..Baya IncوأBaya Inc., Moving & Storage
3.Prime Moving & Storage Inc.
4.Prime Moving & Trucking LLC

 ةرمل ةعفدل كيلع ةقفاوملا متت دق ،تاكرشلا هذھ نم يأ عم مهتاكلتمم نيزختب ًايلاح نوموقي نيذلا نيكراشملاو نيمدقتملل ةبسنلاب
.اهنيزختل ةفلتخم ةكرش ىلإ كتاكلتمم لقنل اًموي30 كمامأ نوكيسف ،تاعفدلا دادسHRA لصاوت نأ ديرت تنك اذإ .ةدحاو

( ةحفصلا بلقا )
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ىلوألا ةرملل نیزختلا موسر نعً ةحنمً/الدب نوبلطی نیذلا نوكراشملا/تابلطلا ومدقم
.بلطلا تقو يف هالعأ ةروكذملا دعاوقلاب مازتلالا ةرم لوأل نيزختلا موسر عفدل نيمدقتملا نيكراشملا/تابلطلا يمدقم ىلع بجي

 ىقلتتوDHS/HRA ـل عبات ىوأم يف اًمیقم نكت مل ام نیزختلا موسر ةحنم/لدب ىلإ هیف جاتحت رهش لك مدقتلاكیلع بجی
 .ةیلآ نیزخت تاعوفدم

نیزختلا موسر نأشب ةمهم تامولعم
 یلإ كلاخدإ وأ كلقن وأ كؤالخإ هيف مت يذلا تقولا يف اهمدختستو اهکلتمت يتلا ةيصخشلا تاکلتمملاو ثاثألل طقف نيزختلا موسر رفوتت
.ىرخألا ةتقؤملا نکاسملا نم هريغ وأ ىوأملا

:ةيلاتلا ءايشألاو ثاثألا ىلع ةحنملا هذھ بجومب اهنيزخت نكمي يتلا ءايشألا عون رصتقي

ليسغلا ةففجُمو ةلاسغلاةيصخشلا فيرعت قئاثوو ةينوناقلا قئاثولا

 يهطلا تاودأو يساركلاو تالواطلا :خبطملا تاودأ
 تاودأو ةيجاجزلا يناوألاو قابطألاو ةيلزنملا ةزهجألاو
ةدئاملا

 ةصاخلا تانوزخملا لمشت ال( فيظوتلل ةمزاللا داوملا
)يراجت ٍلمعب

ةيلزنملا ةينورتكلإلا ةزهجألافشانملاو شارفلا ةيطغأ

ةيميلعتلا ضارغألل ةمزاللا داوملاةرسألا دارفأ سبالم

ةيصخشلا تاراكذتلاةدعاسملا ةيبطلا ةزهجألا

 ةيمك زواجتت الأ بجي .ةنيعم ءايشأ ىلع رصتقي نأو ةرسألا دارفأ ددعل ةمزاللا ةيمكلا هنيزخت نكمي يذلا ثاثألا مك زواجتي الأ بجي
.يلامجإلا مجحلاو ددعلا ثيح نم ةلوقعم نوكت نأو ةرسألا دارفأ ددعل مزاللا مكلا اهنيزخت ررقملا نم يتلا ةيصخشلا تاكلتمملا

)HRA( ةیرشبلا دراوملا ةرادإ يف ةرسألا لالقتسا ةرادإل نیزختلا دح لودج
ىصقألا رعسلامجحلاةرُسألا مجح

 اًرالود60.00 بعكم مدق100 )ةنازخلا( 5x5x4ربكأف ماع1

- 5x5x8ربكأف ماع1 اًرالود150.00بعكم مدق200

- 5x10x8ربكأف ماع1 اًرالود216.00بعكم مدق400

2+,3+5x15X8 - تارالود279.00بعكم مدق600

4+,5+10X10x8 - اًرالود368.00بعكم مدق800

- 10x15x8ربكأف ماوعأ6 اًرالود547.00بعكم مدق1200

)ةحفصلا بلقا(
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:اذإ نيزختلا موسر ةحنم ىلع لوصحلل كبلط )HRA( ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ضفرت دق

 كيلع مئاد نكسم ضرع مت وأ مئاد نكسم ًايلاح كيدل

مئاد نكسم ىلإو مئاد نكسم نم لفتنت فوس

 نيزخت ةروتاف انطعت مل

 نيزختلا ةروتاف انئاطعإ وأ بلطلا ميدقت يف ترخأت

تابلطملاب يفت ال اهنيزخت يونت وأ اهنيزختب موقت يتلا ءايشألا ةيمك تناك

ىرخأ نيزخت تارايخ كيدل تناك وأ ةينيزختلا ةعسلا تاجايتحا ةيبلتل دراوم وأ لخد كيدل ناك

ةيدقن وأ ةئراط ةدعاسم يقلتلً الھؤم نكت مل

نيزختلا تادحو ددع ةدايزب تمق

 مل ،اهلHRA عفدت ال ةكرش مادختسا وأ ،هالعأ ةحضوملا دودحلا زواجتت ةفلكت وأ نيزخت ةحاسمل ةدحاو ةرمل ةحنم يقلت دعب
.لبقملا رهشلا لولحب ،HRA اهل عفدت ةكرش وأ كترسأ مجحل اهب حومسم نيزخت ةحاسم ىلإ كتاكلتمم لقنو ليلقتب مقت

 :خيراتلا :كراشملا/بلطلا مدقم عيقوت

 :خيراتلا:فظوملا مسا

 :خيراتلا :فظوملا عيقوت

 لھ ؟هبلطي ام ذيفنت وأ راطخإلا اذھ مهف كيلع بعصلا نم ةلاحلا هذھ لعجت لھ ؟ةیلقع وأ ةیبط ةقاعإ وأ ةیحص ةلاح يناعت لھ
 ىلع انب لصتا.كتدعاسم اننكمی ؟ةيرشبلا دراوملا ةرادإ نم ىرخأ تامدخ ىلع لوصحلا كيلع بعصلا نم لعجت ةلاحلا هذھ
 عونلا اذھ ىلع لوصحلا بلط كل قحي .HRA بتاكم دحأل كترايز دنع اًضيأ ةدعاسملا بلط كنكمي .1399-557-718 مقرلا
.نوناقلا بجومب ةدعاسملا نم


