JFK ெம#kகl ெச(டr & ஜா-ச( ம.வா01 2.வனm
256த8 ெகாllைக - எ<ைமயாக >?nAkெகாllBm ெமாCDl EFkகtெதாHp>
JFK ெம#kகl ெச(டr மJ.m ஜா-ச( ம.வா01 2.வனm (KLடாக, “JFK”) ஆNயவJைற உllளடkNய JFK ெஹlt
Ssடm, இ(k., எ(பத( 256த8 ெகாllைகயானA (“எஃpஏπ”) மFtAவ SNcைச ேதைவகைள ெகா-\llள
ேநாயா<கBkH மJ.m காp^\ ெசyயாத, ேதைவைய 8ட Hைறவாக காp^\ ெசyAllள, மJற அரE உத8kH
தH5யJற ேநாயா<கBkH, அlலA அpப#Dlைலெய(றாl அவசர SNcைசkH அlலA πற மFtAவc5யாக
அt5யவாSயமான மFtAவ SNcைச ேதைவகBkH பணm ெசetத இயலாத ேநாயா<கBkH அவrக<( தfநபr 25
2ைலைமD( அ#pபைடDl 256த8ைய வழŋHவதJH இFkNறA.
256த8ைய நா\N(ற ேநாயா<கll
5Lடt5Jகாக 8-ணpπkக ேவ-\m. அA பJi இ5l EFkகtெதாHpபாக ெகா\kகpபL\llளA.
த"#$llள ேசைவகll: அவசர ./cைசk" அlல4 இதர ம7t4வ9#யாக அt#யவா.யமான ம7t4வ ./cைச
ேசைவக=k" ம>?ேம @#$தA /ைடk/ற4. JFK ெமEkகl ெசFடr அlல4 ஜாIசF மJவாKL @Jவனt#F
ம7t4வமைனக=k"ll வழŋகpப?m அைனt4 ேசைவக=m @#$தA ெகாllைகRF SK உllளடkகpப?வ#lைல.
மUற வழŋ"நrகளாl தWயாக க>டணpப>EயYடpப?m .ல "Zpπ >ட ேசைவகll உllளடkகpபடாமl இ7kகலாm.
அtதைகய ம7t4வமைனக=k"ll ம7t4வ ./cைச ேசைவகைள வழŋ"/Fற வழŋ"நrக\F ஒ7 ப>Eய^kகாகLm
அைவ @# $த A ெகாllைகR F S K உ llளட kகpப >?llளனவா அ lல4 உ llளட kகpபட A lைலயா எFபைத
அZவதUகாகLm தயLெசy4 JFK-இF @#$தA ெகாllைகRF πF இைணpa A-ஐ பா7ŋகll.
த"#$llள ேநாயா\கll: இவrகll, த"# அளLேகாlகைள @ைறேவUJ/Fற, த"#$llள ேசைவகைள ெபUJவ7/Fற
மUJm ஒ7 அைனt4 ேதைவயான ஆவணŋகll உllபட drt#ெசyயpப>ட @#$தA AIணpபtைத சமrpπtத
ேநாயா\கll ஆவr.
எpபE AIணpπkக ேவI?m: @#$தA ெகாllைக மUJm @#$தA ெகாllைக AIணpபm πFவ7மாJ ெபறpபட/
drt#ெசyயpபட/சமrpπkகpபட ேவI?m:
•

πFவ7m இைணயதளt#l இ7n4 ஆவணŋகைள ப#Aறk/k ெகாll=ŋகll: https://www.jfkmc.org

•

ஆவணŋகைள அfசYl ெபJவதU" வgக அ^வலகtைத (732) 321-7566 எFற ெதாைலேப. எIgl
அைழt4 ேவI?ŋகll.

•

JFK-இF ம7t4வமைனகll எŋ/^m உllள பlேவJ பரpaக=k"ll கா/தtதாll நகlகll /ைடk/Fறன.
இ4 அவசர ./cைச அைறகll, ேநாயா \ உllνைழn4 ப#Lெசy$m பரpaகll மUJm πFவ7m இடt#l
அைமn4llள வgக அ^வலகm ஆ/யவUைற உllளடk/ய4, ஆனாl இைவ ம>?ேம வரmபாகா4: JFK
ெமEkகl ெசFடr, 65 ேஜms ெத7, எEசF NJ 08820

•

ேநாயா\கll ஒ7 AIணpபtைத drt# ெசyவதU" உதAைய ெபJவதUகாக ஒ7 சn#pa @யமன ேநரtைத
ஒ7 @#Rயl πர#@#$டF காலஅ>டவைணRடலா m.
ஒ7 ேநாயா \ ஒ7 AIணpபtைத தWpப>ட
µைறRl drt#ெச yய ேதrLெசy/றாr எWl, அவrகll drt#ெசyயpப>ட AIணpபtைத πFவ7m
µகவkk" அfசl ெசyய ேவI?m (அைனt4 ேதைவயான ஆதரL ஆவணŋக=டF): JFK ெமEkகl ெசFடr
அlம#கll அ^வலகm, 65 ேஜms ெத7, எEசF, NJ 08820

@#$தA த"#$ைடைம: ெபா4வாக, காpm? ெசyயாத மUJm ேதைவைய Aட "ைறவாக காpm? ெசy4llள ேநாயா\கll
தம4 "?mப ெமாtத வ7மானமான4 மt#ய வJைம @ைலRF (“எஃpπஎl”) 200%-Aட "ைறவாக அlல4 அதU"
சமமாக இ7nதாl µo @# உதAkகாக த"#ெப றலாm. ேமல#கமாக, காpm? ெசyயாத ேநாயா\கll அைனவ7m
ப"#யளL @#$தAைய ெபற த"#$llளவrகll ஆவr.
மt#ய வJைம @ைலைய ம>?ேம அEpபைடயாகk ெகாIட @#$தA @ைலகll πFவ7மாJ:
•

"?mப ெமாtத வ7மானm மt#ய வJைம @ைலRF 200%-Aட "ைறவாக அlல4 அதU" சமமாக;
µo @#$தA; ேநாயா\k" $0 க>டணpப>EயYடpபடkpEய4.

•

"?mப ெமாtத வ7மானm மt#ய வJைம @ைலRF 200% Aட அ#கமாக ஆனாl 300%-Aட "ைறவாக அlல4
அதU" சமமாக;
ப"#யளL @#$தA; ெதாI? ./cைசைய Aட "ைறவாக மUJm க7ைண$llள ./cைச தll=பE அlல4
ெபா4வாக க>டணpப>EயYடpப?m ெதாைககll.

•

"?mப ெமாtத வ7மானm மt#ய வJைம @ைலRF 200% Aட அ#கமாக ஆனாl 500%-Aட "ைறவாக அlல4
அதU" சமமாக;
ப " # ய ள L @ # $ த A ; க ா p m ? ெ ச y யாத த ll = ப E ைய A ட " ை ற வ ாக ம U J m ெ பா4 வ ா க
க>டணpப>EயYடpப?m ெதாைககll.

•

காpm? ெசyயாத ேநாயா\கll;
ப"#யளL @ # $ த A ; க 7 ைண $ llள . / cைச த ll= ப E ைய A ட " ைறவாக அ lல4 ெபா4 வாக
க>டணpப>EயYடpப?m ெதாைககll.

Hip>: மt5ய வ.ைம 2ைலkH அpபாl உllள இதர அள1ேகாlகBm ப?jkkகpபடலாm (அதாவA, ெசாtA
ெதாடkக2ைலகll, வSp>?ைம தH52ைல, காp^\ தH52ைல), இA ேமJKiயவJ.kH 858லkHக<l µ#யலாm.
JFK-இ( 25Dயl πர525கll சமrpπkகpபLட 8-ணpபŋகைள ம.jராy1 ெசyA 256த8 தH56ைடைமைய
256த8 ெகாllைகkH இணkகமாக mrமாfpபாrகll.
256த8 ெகாllைகD( n0 256த8ைய ெப.வதJH தH56llளவராக இFkNறாr என mrமாfkகpப\Nற எnதெவாF
தfநபFkHm அவசர SNcைசkகாக அlலA இதர மFtAவc5யாக அt5யவாSயமான மFtAவ SNcைச
ேசைவகBkகாக ெபாAவாக கLடணpபL#யkடpப\m ெதாைககைள (“ஏoπ”) 8ட அ5கமாக கLடணm 85kகpபட
மாLடாA .
2 5 6 த 8 ெகாllைகD ( n 0 த H 5 6 llள எ nத ெவாF த f ந ப F kHm எ pேபாA m ெபாA வாக
கLடணpபL#யkடpப\m ெதாைககைள 8ட Hைறவாக அlலA 256த8 ெகாllைகD( n0 NைடkN(ற ஏதாவA
தllBப# ெகா-ட கLடணm 85kகpப\m.
ெமாqெபயrpaக\F /ைடk"m#றF: @#$தA ெகாllைக, AIணpபm மUJm எ\ைமயாக akn4kெகாll=m
ெமாqRl r7kகtெதா"pa ஆ/யைவ ஆŋ/ல ெமாqR^m 1,000 தWநபrகைள Aட "ைறவான மkகைள அlல4 JFKஆl ேசைவய\kகpப?m சsகt#F 5% -ஐ Aட "ைறவான மkகைள உllளடk/ய ஆŋ/ல ெமாqRl வரmak"
உ>ப>ட த"#t#றF ெகாI?llள மkகll ெதாைகRF (“LEP”) µதFைம ெமாqR^m /ைடk/Fறன.
உதAk", 4ைணைமk" அlல4 சnேதகŋக=k" ெத\Lெபற வgக அ^வலகtைத (732) 321-7566 எFற
ெதாைலேப. எIgl தயLெசy4 அைழ$ŋகll.
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