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ضامن ، مشخصات بستگان  يافت فرمهايت ، جهت درياز سا ينت قبوليبادردست داشتن پر يستيبا ییقبول شدگان نها:  )مهم(توجه 

 .  نديل سکونت خود مراجعه نمابه مح ين دفتر استخداميك تريون به نزديناسيوواکس
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