
  .I.D ديکهيں 

  ياد   رکهيں
 سال   سے   کم   عمر   ہے 18

 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

  .I.D ديکهيں 

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18  ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

  .I.D ديکهيں 

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18  ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

 …آپ   کہہ   سکتے   ہيں
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    کرسکتا   ہوں۔نہيں   فروخت   اسے   آپ   کوافسوس ميں 

   اور   پاسپورٹ   شناخت    .I.Dڈرائيونگ   الئسنس،   حکومت   کا   جاری   کردہ   
 نامہ   کی   قابل   قبول   شکليں   ہيں۔

سال   سے      کم   عمر   کے   کسی   بهی   شخص   کو   تمباکو   کی    18
 مصنوعات   فروخت   کرنے   پر   آپ   کے   اوپر   جرمانہ   ہوسکتا   ہے۔



I.D. ديکهيں  

 ياد   رکهيں
 سال   سے   کم   عمر   ہے 18

 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

I.D. ديکهيں  

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18 ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

I.D. ديکهيں  

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18 ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں
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   حاصل   کرنے   کے   لئے   جوازاسکينر اس بات کا  .I.Dاسٹور   کا   
    سال   کی   عمر   کا   ہے۔18استعمال   ہوسکتا   ہے   کہ   آيا   گاہک   

سال   سے      کم   عمر   کے   کسی   بهی   شخص   کو   تمباکو   کی    18
 مصنوعات   فروخت   کرنے   پر   آپ   کے   اوپر   جرمانہ   ہوسکتا   ہے۔

 …آپ   کہہ   سکتے   ہيں
 يہ   خالف   قانون   ہے۔



I.D. ديکهيں  

 ياد   رکهيں
 سال   سے   کم   عمر   ہے 18

 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

 I.D. ديکهيں  

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18 ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

 I.D. ديکهيں  

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18 ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں
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اگر   کوئی   گاہک   غصہ   ہوجاتا   ہے   تو   منيجر   يا   اسٹور   کے   مالک   کو   
 بالئيں۔

 …آپ   کہہ   سکتے   ہيں
 مجه   پر   جرمانہ   ہوسکتا   ہے۔

پائپ   ميں   پيا   جانے    سگريٹ،   سگار،   بغير   دهوئيں   واال   تمباکو   اور   
 واال   کهال   تمباکو،   تمباکو   کی   مصنوعات   ہيں۔



I.D. ديکهيں  

 ياد   رکهيں
 سال   سے   کم   عمر   ہے 18

 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

 I.D. ديکهيں  

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18 ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں

 I.D. ديکهيں  

 سال   سے   کم   عمر   ہے 18 ياد   رکهيں
 تمباکو   فروخت   نہ   کريں
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سال   سے   کم   عمر   کے   کسی   گاہک   کو   پہلی   بار   تمباکو   کی   مصنوعات    18
 جرمانہ   ہوسکتا   ہے۔ $200فروخت   کرنے   پر   آپ   کے   اوپر   

 …اگر   کوئی   گاہک   غصہ   ہوجاتا   ہے
 خود   کو   پرسکون   رکهيں،   اٹل   رہيں   اور   اپنے   منيجر   سے   تعاون   طلب   کريں۔

   سال   سے   کم   عمر   کے   افراد   کو   تمباکو   کی   18کنيکٹيکٹ   کا   قانون   
 مصنوعات   فروخت   کرنے   کو   ممنوع   قرار   ديتا   ہے۔


