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ТИе МаііопаІ Асасіету ої Мападетеп*, Куіу, ІЛ<гаіпе
Апсі

ЛапдХІ РепдІ_іп СоІІеде ої Рогеідп Есопо ту  апсі Тгасіе, СНіпа

ти і5 Метогапсіит оі Ііпсіегзіапсііпд (МСЮ) із епіегесі іпіо Ьу апсі Ьеішееп ІИе ИаНопаІ Асасіету о! 
Мападетепі, Куіу, Іікгаіпе (Негеіпаїїег КеїеггесІ Іо аз МАМ) гергезепїесі Ьу ІЬе Ресіог Ргої ЗегЬіі 
ІегокИіп апсі ЛапдХІ РепдУп СоІІеде сії Рогеідп Есопоту апсі Тгасіе, СИіпа (НегеіпаЇЇег Кеіеггесі Іо 
аз СоІІеде) гергезепїесі Ьу ІНе Уіи, Так Таї, СНаітпап.

МАМ апсі СоІІеде Ьауе ехргеззесі ІЬеіг тиіиаі іпІеге5І іп іоіпіпд ІИеіг сотр іетеп іагу зІгепдїНз 
апсі еіїогіз Іо асНіеуе ІЬеіг гезресїіуе доаіз іп а гапде оі асабетіс, гезеагсЬ, сиііигаї, риЬІізНіпд 
апсі оїИег агеаз ої асім ііез.

ТНе рагііез адгее іЬаї ІЬе аЬоVе соорегаїіоп моиісі Ье тиіиаііу ЬепеїісіаІ.

ТНе агеаз о? соорегаїіоп т а у  іпсіисіе, зиЬіесІ Іо тиіиаі сопзепі, апу сіезігаЬІе апсі їеазіЬІе 
асііуііу ІНаї \л/оиІсІ (игІНег таісН  ІНе доаіз ої еасії іпзіііиііоп. ЗисН іпіегасііоп т а у  іпсіисіе 
соорегаїіоп іп а уагіеіу о^оіпі асім ііез зисИ аз:

^ іп і есіисаііопаї ргодгаттез;
РасиІІу апсі зіисіепі: ехсИапдез; 
иоіпі гезеагсН ргоіесїз апсі риЬІісаііопз;
РесіргосаІ р іасетепі оі зіисіепіз іп раісі іпїегпзНірз, \л/Ьеп роззіЬІе;
^ іп і сопіегепсез апсі \л/огкзЬорз еіс.

Аз а їігзі зіер Іо соорегаїіоп ІЬе рагііез адгее Іо езїаЬІізИ а Ргерагаїогу Тгаіпіпд Оерагітепї іп 
СНіпа Іо рготоїе ІІкгаіпіап есіисаїіоп апсі сіедгее ргодгаттез оррогіипіїіез їог СИіпеезе 
зїисіепїз.

ТЬе рагііез аізо адгее Іо \л/огк оиі апсі зідп їНе Соорегаїіоп Адгеетепї Іо їогтаІІ2& їЬе 
рагІпегзИір Ьеїмееп рагііез.

ТНе рагііез апіісіраіе їНаї а питЬег о? оІМег іпіїіаїіуез \л/іІІ оссиг ІНгоидН їигІНег педоїіаїіопз апсі 
сіізсиззіопз.

ТНе ргезепі МОІІ сіоез пої сопзїіїиїе а Ьіпсііпд адгеетепі Ьеї\л/ееп ЇНе рагііез, апсі із ЇНе теге
ехргеззіоп оі ІНеіг ти іиаі іпіегезі апсі іпїепї аі ЇНе ї іт е  оі ехесиїіоп.

ТНе раїііез зНаІІ зеШе іп доосі ГаііН апсі зрігії о? со-орегаїіоп апсі іп тиїиаі сопзиііаііоп апу апсі 
аІІ диезїіопз агізіпд (гот ітр іетепіаііоп оі ЇНе МОІІ.

Іп шіїпезз мНегеоІ, ЇНе МСШ Наз Ьееп ехесиїесі іп сіиріісаїе Ьу ІНеіг сіиіу аиїНогігесі
гергезепїаїіуез. ТНе МОУ \л/іІІ Ье егїесїме аз оі ЇНе сіаіе оі зідпаїигез.
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