مراسلة أفراد عائلة المتبرع لك-
دليل المتبرع لهم
َؼذ قشاس مشاسيخ ػبئيخ اىمزجشع ىل قشاسا شذَذ اىخصىصُخ .وسثمب َسبػذك رىل فٍ مؼشفخ مب َشؼش ثه أفشاد ػبئيخ اىمزجشع مه
رقذَش إصاء اىخطبثبد واىجطبقبد اىجشَذَخ اىزٍ َزيقىوهب مه اىمزجشع ىهم .وقذ َشغت اىجؼط فٍ مشاسيخ ػبئيخ اىمزجشع فٍ دُه ال
َشغت اىجؼط اِخش فٍ رىل.
إرا مب قشسد اىمشاسيخ ،فإىُل ثؼط االقزشادبد:






امزت ػه وفسل .وَمنىل أَعب رمش اسمل (األوه فقػ) وثؼط اىمؼيىمبد ػه ػميل ،وػبئيزل وأصذقبئل ،وهىاَبرل
واهزمبمبرل ومزىل اسم اىىالَخ اىزٍ رقُم ثهب إرا سغجذ فٍ رىل.
ارمش ثؼط اىشٍء ػه رجشثخ صساػخ األػعبء اىزٍ مشسد ثهب .وسثمب أسدد أَعب رمش ثؼط اىمؼيىمبد ػه األمشاض
اىزٍ رؼبوٍ مىهب ومُف أثشد صساػخ األػعبء فٍ مجشَبد دُبرل.
وقذ رشنش أَعب ػبئيخ اىمزجشع ىل.
وقغ اىخطبة ثبالسم األوه فقػ.
ال رؼمو ػيً مشف هىَزل ،أو هىَخ فشَق ػمو اىمسزشفً أو األغجبء .وفٍ دبه سغجذ مو مه ػبئيخ اىمزجشع واىمزجشع
ىهم ثبىنشف ػه هىَزهم ،فإن رىل َشزشغ مىافقخ مو مىهم ػيً رىل قجو أن َسمخ ثإفشبء أَخ مؼيىمبد شخصُخ مه قجو ثىل
اىؼُىن.
امزت ثيغزل األصيُخ .وسُؼمو سومٍ مبووزىض ىُىوض آٌ ثبول ػيً رشجمخ خطبثل إىً اىيغخ اإلوجيُضَخ مجبوب.

ثؼذ أن رفشؽ مه مزبثخ اىخطبة أو اىجطبقخ اىجشَذَخ:




ظغ اىخطبة أو اىجطبقخ فٍ ظشف غُش مغيق.
امزت اسمل اىنبمو ،وربسَخ إجشاء ػميُخ اىضساػخ ومزىل اسم اىجشاح اىزٌ أجشي اىؼميُخ ػيً وسقخ مىفصيخ وظؼهب
داخو اىظشف.
أسسو مال مه اىخطبة أو اىجطبقخ واىىسقخ اىمىفصيخ ػيً اىؼىىان اىزبىٍ:
سومٍ مبووزىض ىُىوض آٌ ثبول
قسم اىؼالقبد اىؼبمخ واىمهىُخ
ص.ة 6206
أسوسا ،مىىىسادو 52208
اىىالَبد اىمزذذح األمشَنُخ
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PO BOX 6026
Aurora, CO 80045
USA

رزم مشاجؼخ مبفخ اىخطبثبد ىعمبن اىسشَخ ورىل قجو إسسبه اىخطبة إىً ػبئيخ اىمزجشع .قذ رشسو ثؼط ػبئالد اىمزجشػُه
خطبثب أو ثطبقخ ثشَذَخ سدا ػيً خطبثل .وقذ ال َشأ ثؼعهم اِخش اىشد ػيً مثو هزا اىخطبة فٍ هزا اىىقذ -وهزا قشاس
شخصٍ َؼىد ىهم.
إرا مبوذ ىذَل أَخ أسئيخ أو رذفظبد دىه ريل اىمؼيىمبدَ ،شجً االرصبه ثقسم اىؼالقبد اىؼبمخ واىمهىُخ ػيً اىشقم -9393
 302-505أو ػيً اىشقم اىمجبوٍ  1-522-000-3033أو مشاسيزه ػيً اىؼىىان سومٍ مبووزىض ىُىوض آٌ ثبول.

