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РиІІ Іегппз апсі сопсііііопз оґ изе: ЬЕфУ/уууууу.ЕапсіГопІіпе.сот/рааеЯегтз-апсі-
СОПСІІЕІОПЗ

ТШз агіісіе т а у  Ье изесі Гог гезеагсН, їеасИіпд, апсі ргіуаїе зїисіу ригрозез. Апу 
зиЬзїапйаІ ог зузіеплайс гергосіисїїоп, гесІізїгіЬиІіоп, гезеїііпд, Іоап, зиЬ-Іісепзіпд, 
зузіїетайс зирріу, ог сІізїгіЬиїіоп іп апу ґо г т  Іо апуопе із ехргеззіу ґогЬісісіеп.

ТНе риЬІізНег сіоез поі: діуе апу \л/аггап!:у ехргезз ог ітр ііес і ог т а к е  апу гергезепїайоп 
ІНаІ ІІіе  соп^епїз \л/ИІ Ье с о тр іе їе  ог ассигаїе ог ир їо сіаїе. ТНе ассигасу оГ апу 
іпзіхисйопз, ґо гти іа е , апсі сігид сіозез зііоиісі Ье іпсіерепсіепїіу у є г іЛ єсі тіЬ  р г іта гу  
зоигсез. ТИе риЬІізНег зЬаІІ пої: Ье ІіаЬІе ґог апу Іозз, асіїопз, с іа іт з , ргосеесііпдз, 
сіетапсі, ог созїз ог с іатадез \л/На£зоеуег ог Мо \л/з о є у є г  саизесі агізіпд сіігесйу ог 
іпсіігесіїу іп соппесїіоп \л/Ші ог агізіпд оиї оГ £Ье изе оґ ІИіз та їе г іа і.


