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 مقاطعه کاران نیروھای کار در مزرعهبرای  2019ثبت نام فرم اعالمیه 

 خبر

 30طی  تمام کارگرانی کهتا از ثبت نام برای شرکت در دوره آموزشی کارفرمایان ملزم ھستند  :نیروھای کار در مزرعهآموزش  تذکر در خصوص
ورود به این  قبل ازباید  گرانکاراطمینان حاصل کنند.  ،می فرستند به مزرعه  ھر گونه آفت کش (علف کش، حشره کش، قارچ کش و غیره)روز بعد از 

 با شماره مقررات آفت کش ھا" نظارت بر" با دفتر برای اطالعات بیشتر، لطفاً بطور کامل آموزش ببینند.  یکبار در سالحداقل  مزارع و پس از آن

 ) تماس بگیرید.858( 8980-694 
 

 اطالعات ثبت نام ساالنه

را پر  در تمام کانتی ھایی که در آن فعالیت دارندکشاورزی  نمایندگی وزارت مربوط به فرم ثبت نام ھر سال بایدمقاطعه کاران نیروھای کار در مزرعه 
می  دالر 75ھزینه ثبت نام  فرم ثبت نام را پر کنید. ،و برای اجتناب از جریمه شدن نیروھای کار در مزرعه کاری  قبل از شروع فعالیت مقاطعهلطفاً کنند. 
 .باشد

 آن آمده است.گام به گام در راھنمای زیر دستورالعمل  کنید. آنالین پرداخترا می توانید ھزینه ثبت نام 

 :ثبت نام از طریق پست، آنالین یا بصورت حضوری

 :اطالعات زیر را ارائه دھید لطفاً 

 به پیوست).( مزرعه در کار نیروھای کاران مقاطعهبرای  2019کانتی سن دیگو در سال  نام ثبتتکمیل شده فرم  .1
شده شما باطل ایالتی  یکار مقاطعه مجوز. اگر مزرعه در کار نیروھای کاران مقاطعهصادر شده از طرف ایالت کالیفرنیا برای  مجوزکپی  .2

 باطل نشده ایاالت متحده آمریکا خود را ارسال دارید. یکار مقاطعه مجوزلطفاً  است،
). دستورالعمل ھای پیوست را دنبال کنید یا برای پرداخت آنالین از طریق ”County of San Diego“حواله پولی به نام ھزینه ثبت نام  (چک یا  .3

 /https://publicservices.sdcounty.ca.gov/citizenaccessبه وب سایت ، چک یا شماره حساب بانکی کارت اعتباری ویزا، مسترکارت، دبیت کارت
 . فرماییدمراجعه 

 . شما در فرم ثبت نام آدرس ایمیل  .4
 

 بجز تعطیالت عمومی باز می باشند. ،دوشنبه تا جمعه ھایروز فاتر ما د .داریم شما به تاخدمارائه  برای تردف دو ما

 North Countyدفتر  تماس با ما: دفتر سن دیگو

9325 Hazard Way, Suite 100 
San Diego, CA 92123 

بعد از ظھر 5صبح الی  8از ساعت   

 )858( 694- 8980تلفن: 
 )858( 467- 9277فکس: 

PRP.AWM@SDCounty.ca.gov:ایمیل 

151 E. Carmel Street 
San Marcos, CA 92078 

بعد از ظھر 5صبح الی  8از ساعت   
 

 

ن نیروھای کار در مزرعه ھمواره باید طعه کارا  مقا
و گواھینامه خود را ھمراه داشته باشند.  مجوز 

 
 ضمیمه:

 
 مزرعه در کار نیروھای کاران کانتی سن دیگو برای مقاطعه نام ثبتفرم 

 بصورت آنالینھزینه ثبت نام رداخت پدستورالعمل 
 پاکت نامه
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