የበጎ ፈቃደኛ ማመልከቻ
የአመልካች መረጃ
የአያት ስም፦

የአባት ስም
መጀመሪያ
ፊደል፦

የመጀመሪያ ስም፦

የመኖሪያ አድራሻ፦

ዋና የሥልክ ቁጥር፦
(

ከተማ፦

)
ስቴት፦

ኢሜይል (አስፈላጊ)፡

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (ከተፈለገ)፡

ዚፕ ኮድ
የትውልድ ቀንና ዘመን፦ (ወወ/ቀቀ/ዓዓዓዓ)

በበጎ ፈቃደኝነት ለመሥራት የሚፈልጉት የት ነው?
(ትምህርት ቤት/ቦታ)
ለአንድ የተወሰነ ፕሮግራም በበጎ ፈቃደኝነት ለመሥራት
እያመለከቱ ነው? መልስዎ አዎ ከሆነ፣ እባክዎን ፕሮግራሙን
ይግለጹ

የበጎ ፈቃደኝነት ሚስጥራዊነት ስምምነት/እውቅና
በ Denver Public Schools እየተሳተፉ እያለ እና ከዚያ በኋላ፣ በጎ ፈቃደኞች፣ ሰልጣኞች ወይም ለ Denver Public Schools አገልግሎቶችን ለመስጠት ባሉት ደንቦች መሰረት
ሙሉ ፈቃድ ያላቸው ግለሰቦች፣ የተቀጣሪ ሠራተኞች ሰነዶችና የተማሪ መዝገቦችን («ሚስጥራዊ መረጃ») ጨምሮ፣ በዚህ ሳይወሰን፣ ከበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ
ግለሰቦቹ የሚያገኛቸውን ወይም ሊደርሱባቸው የሚችሏቸውን ሁሉንም በ Denver Public Schools ባለቤትነት የተያዙ እና/ወይም ሚስጥራዊ የሆኑ መረጃዎችን እና ቁሳቁሶችን
ሚስጥራዊነት መጠበቅ አለባቸው።
በዚህ መሠረት፣ የሚስጥራዊ መረጃን ሚስጥራዊነት እንደምጠብቅ እና በማንኛውም ጊዜ ማንኛውንም ሚስጥራዊ መረጃ እንደማልወስድ ወይም ከአግባብ ውጪ እንደማልጠቀም እውቅናዬን
እና መስማማቴን እገልጻለው። ለግል ጥቅሜ ወይም ለሌላ ማንኛውም ንግድ ወይም ግለሰብ ጥቅም ወይም በ Denver Public Schools ፍላጎቶች ላይ ተፅዕኖ በሚያሳድር ማንኛውም
መንገድ ሚስጥራዊ መረጃን አልጠቀምም። ሚስጥራዊነትን ጠብቆ የማቆየት ግዴታ ገደብ የሌለው ሲሆን ይህ ስምምነት ከተቋረጠ በኋላም ይቀጥላል።
በተጨማሪም ከበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎቶቼ አፈጻጸም ጋር ተያያዥነት ያላቸው እና ተፈጻሚ የሆኑ የ Denver Public Schools ፖሊሲዎች ለማክበር እውቅናዬን እና መስማማቴን
እገልጻለው። በተጨማሪም እንደ አንድ የ DPS በጎ ፈቃደኛ፣ የ Denver Public Schools ሠራተኛ አለመሆኔን እና ለጊዜዬ እና አገልግሎቶቼ ማንኛውም ማካካሻ ወይም ጥቅማ
ጥቅሞችን እንደማላገኝ እውቅናዬን እገልጻለሁ። የበጎ ፈቃደኛ ማመልከቻዬ ሲከወን ስሜ እና የትውልድ ቀኔ፣ ሁለቱም ለ DPS ሠራተኞች የሚታዩ መሆናቸውን እገነዘባለሁ።
በተጨማሪም በ Denver Public Schools ጥያቄ ወይም የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶቼን በማቆም ጊዜ፣ ሁሉንም ንብረቶቹን፣ በተለይም ሁሉንም ሰነዶች፣ ዲስኮች ወይም ሌላ የኮምፒዩተር
ሚዲያ ወይም ሌሎች በእጄ ወይም በቁጥጥሬ ሥር ያሉ እቃዎችን ጨምሮ፣ የ Denver Public Schools ወይም የሠራተኞቹን ወይም የተማሪዎቹን ሀሳቦች፣ ሂደቶች፣ ጽንሰ-ሐሳቦች
ወይም ሌሎች የባለቤትነት ወይም ሚስጥራዊ መረጃዎች ለ Denver Public Schools በፍጥነት እንደምመልስ እውቅናዬን እና መስማማቴን እገልጻለው።
ቀን

ፊርማ

ቀን

የጽሑፍ ስም

የበጎ ፈቃደኛ የበስተጀርባ ታሪክ ሪፖርትን ማጋራት እና ፈቃድ መስጠት
የበጎ ፈቃደኛ የበስተጀርባ ታሪክ ሪፖርትን በተመለከተ ማጋራት
Denver Public Schools ከ Verified Volunteers, 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860.
www.verifiedvolunteers.com፣ እርስዎን የተመለከተ ከበጎ ፈቃደኝነት ጋር የተያያዙ መረጃዎችን የያዘ የተጠቃሚ ሪፖርት እና/ወይም የተጠቃሚ ምርመራ ሪፖርት («ሪፓርት»)
ሊያገኝ ይችላል። Verified Volunteers ተጨማሪ መረጃን ሳይለቁ ወይም ተጨማሪ የሥምምነት መስጫን ሳያገኙ ሪፖርቶን ለማዘመን በበጎ ፈቃደኝነትዎ ወቅት በሙሉ ተጨማሪ
ሪፖርቶችን ሊያገኙ ይችላሉ።
ሪፖርቱ ስለ እርስዎ ባህሪ፣ አጠቃላይ ዝና፣ የግል ባህሪያት እና የአኗኗር ሁኔታን የተመለከተ መረጃን ሊያካትት ይችላል። ሪፖርቱ የሚመለከታቸው የፌዴራል እና የስቴት ሕጎች ሊያስቀምጧቸው
የሚችሉ ገደቦች እንዳሉ ሆነው፣ በዚህ ባይገደብም፣ የክሬዲት ሪፖርቶች እና የክሬዲት ታሪክ መረጃ፤ የወንጀል እና ሌሎች ህዝባዊ መዝገቦች እና ታሪኮች፤ የሕዝብ ፍርድ ቤት መዝገቦች፤
የሞተር ተሽከርካሪ እና የማሽከርከር መዝገቦች እና የማህበራዊ ዋስትና ማረጋገጫ እና የአድራሻ ታሪክን ሊያካትት ይችላል። ይህ መረጃ የክሬዲት ቢሮዎች፣ የመንግስት ኤጀንሲዎች እና የፍርድ
ቤት መዝገቦችን እና ሌሎች ምንጮችን ጨምሮ ከሕዝብ መዝገብ እና የግል ምንጮች ሊገኝ ይችላል።
አንድ የምርመራ የተጠቃሚ ሪፖርት ከተገኘ ከላይ ከተጠቀሰው መግለጫ በተጨማሪ እንደዚህ ዓይነት ሪፖርቶች ተፈጥሮ እና ወሰን ለግል ማጣቀሻዎች ይሆናሉ።

የበጎ ፈቃደኛ አመልካች ፊርማ፦ _________________________________________

ቀን፦ ______________

የበጎ ፈቃደኛ የበስተጀርባ ታሪክ ሪፖርትን የማግኘት ፈቃድ
የበጎ ፈቃደኛ የበስተጀርባ ታሪክ ሪፖርትን በተመለከተ በ («ድርጅት») የቀረበውን የተጋራ መረጃ እና ይህን የበጎ ፈቃደኛ የበስተጀርባ ታሪክ ሪፖርትን የማግኘት ፈቃድ አንብቤያለሁ። ከዚህ
በታች ባለው ፊርማዬ፣ Verified Volunteers በተባለ በ 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860,
www.verifiedvolunteers.com በሚገኝ የተጠቃሚዎች ሪፓርት ኤጀንሲ ከኔ ጋር የተያያዙ የበስተጀርባ ታሪክ ሪፖርቶች እንዲዘጋጁ እና ይህንን ፈቃድ ከተቀበለ በኋላ እና በመላው
የበጎ ፈቃደኝነት ግልጋሎቴ ወቅት፣ በሕግ እስከሚፈቀደው ድረስ፣ እኔን የሚመለከት የበጎ ፈቃደኝነት ውሳኔ በማሳለፍ ላይ ድርጅቱን ለመርዳት፣ እንደዚህ ያሉ ሪፖርቶች ለድርጅቱ እና
ለተመደቡ ተወካዮቹ እንዲሰጡ ስምምነቴን አረጋግጣለሁ። ስለዚህም፣ ማንኛውም የስቴት ወይም የፌዴራል የሕግ አስፈጻሚ ኤጀንሲ ወይም ፍርድ ቤት፣ የትምህርት ተቋም፣ የሞተር ተሽከርካሪ
ሬኮርድ ኤጀንሲ፣ የክሬዲት ቢሮ ወይም ሌላ የመረጃ አገልግሎት ቢሮ ወይም የመረጃ ማከማቻ፣ ማንኛውንም እና ሁሉንም እኔን የተመለከቱ መረጃዎች ለ Verified Volunteers እና/ወይም
ለድርጅቱ ለራሱ፣ ያለ ምንም ቅድመ-ፈቃድ እንዲሰጡ፣ ፈቃድ ሰጥቻለሁ፣ እንዲሁም Verified Volunteers ይህንን መረጃ ለድርጅቱ እንዲያቀርቡ ፈቃድ ሰጥቻለሁ። የዚህ ፈቃድ መስጫ
የፋክስ መልዕክት («ፋክስ») ኤሌክትሮኒካዊ ወይም ፎቶግራፍ ቅጂ ልክ እንደ ኦርጂናሉ ተቀባይነት እንደሚኖረው እስማማለሁ።
የተጠቃሚዎች የፋይናንስ መከላከያ ቢሮን «ፍትሃዊ ክሬዲትን ሪፖርት የማድረግ ሕግ ስር የእርስዎ መብቶች ማጠቃለያ» ቅጂ መቀበሌን አረጋግጣለሁ።

የበጎ ፈቃደኛ አመልካች ስም (በጽሁፍ ___________________________________________
የበጎ ፈቃደኛ አመልካች ፊርማ፦ ________________________________________________

ቀን፦ __________________

ለቢሮ አገልግሎት ብቻ
የ Denver Public Schools ተወካይ ሆኜ ይህንን ሰነድ የተቀበልኩ እንደመሆኔ መጠን፣ የዚህን በጎ ፈቃደኛ ፎቶ ያለው መታወቂያ ጠይቄ በመመልከት በፊርማ ወቅት እንደ ምስክር ሆኜ
አገልግያለሁ።
ቀን፦

ፊርማ፦

ቀን፦

የጽሑፍ ስም፡

Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
720.423.3002 ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

ፍትሃዊ ክሬዲትን ሪፖርት የማድረግ ሕግ ስር የእርስዎ መብቶች ማጠቃለያ
የፌዴራል ፍትሃዊ ክሬዲትን ሪፖርት የማድረግ ሕግ (FCRA) በተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲዎች ፋይል ውስጥ ትክክለኛነት፣ ፍትሃዊነት እና ግላዊነትን ያስፋፋል። የክሬዲት ቢሮዎች እና በልዩ ተግባር
ያተኮሩ ኤጀንሲዎች (ስለ ቼክ አጻጻፍ ታሪክ፣ የሕክምና መዛግብትና የኪራይ ታሪክ መዛግብት መረጃን እንደሚሸጡ ኤጀንሲዎች) ብዙ ዓይነቶች የተጠቃሚ ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲዎች አሉ። እርስዎ በ FCRA ስር
ያሉዎት ዋና ዋና መብቶች ማጠቃለያ ከዚህ በታች ቀርቧል። ስለ ተጨማሪ መብቶች መረጃን ጨምሮ ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ www.consumerfinance.gov/learnmore ይሂዱ ወይም ለሚከተለው
ይፃፉ: Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street N.W., Washington, D.C. 20552.
በፋይልዎ ውስጥ ያለ መረጃ በርስዎ ላይ ጥቅም ላይ ከዋለ ሊነገርዎት ይገባል። ማንኛውም የክሬዲት ሪፖርትን ወይም ሌላ ዓይነት የተጠቃሚ ሪፖርትን ለክሬዲት፣ ለመድን ዋስትና ወይም ለሥራ ያቀረቡትን
ማመልከቻዎን ለመከልከል - ወይም በእርስዎ ላይ ሌላ ጎጂ እርምጃ ለመውሰድ - የሚጠቀም ሰው መረጃውን ሊነግሮት ይገባል እንዲሁም መረጃውን ያቀረበው ኤጀንሲን ስም፣ አድራሻ እና የስልክ ቁጥር መስጠት
አለበት።
በፋይልዎ ውስጥ ምን እንዳለ የማወቅ መብት አለዎት። በተጠቃሚ መረጃ ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ፋይሎች ውስጥ ያሉትን እርስዎን የሚመለከቱትን (የእርስዎ «ፋይልን ይፋ የማድረግ») መረጃዎች በሙሉ
መጠየቅ እና ማግኘት ይችላሉ። የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን ሊያካትት የሚችል ትክክለኛ መታወቂያ ማቅረብ ይኖርብዎታል። በብዙ ሁኔታዎች፣ መረጃ መልቀቁ ነጻ ነው። ለሚከተለው ነጻ የፋይል ይፋ ማድረግን
የማግኘት መብት አለዎት፡
- በእርስዎ የክሬዲት ሪፖርት ላይ በሚገኝ መረጃ ምክንያት አንድ ሰው በእርስዎ ላይ ጎጂ እርምጃ ከወሰደ፤
- የማንነት ስርቆት ተጠቂ ከሆኑና በፋይልዎ ውስጥ የማጭበርበር ማንቂያ ካስቀመጡ፤
- የእርስዎ ፋይል በማጭበርበር ምክንያት የተሳሳተ መረጃ ከያዘ
- በሕዝብ ድጋፍ በመቀበል ላይ ከሆኑ፤
- ሥራ አጥ ሆነው ነገር ግን በ 60 ቀናት ውስጥ ሥራ ለመቀጠር ለማመልከት የሚጠብቁ ከሆነ።
በተጨማሪም፣ ሁሉም ተጠቃሚዎች ከእያንዳንዱ ብሔራዊ የክሬዲት ቢሮ እና ከሀገር አቀፍ የልዩ ደንበኞች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲዎች ጥያቄዎች በሚቀርቡ ጊዜ በየ 12 ወሩ አንድ ነጻ የሆነ መረጃን ይፋ ማድረግ
የማግኘት መብት አላቸው። ለተጨማሪ መረጃ www.consumerfinance.gov/learnmore ን ይመልከቱ።
የክሬዲት ነጥብ የመጠየቅ መብት አለዎት። የክሬዲት ነጥቦች በክሬዲት ቢሮዎች መረጃ ላይ በመመርኮዝ የሚሰሉ የክሬዲት ብቁነት የቁጥር ማጠቃለያዎች ናቸው። ነጥቦችን ከሚፈጥሩ ወይም በንብረት ብድር ላይ
የሚሰጡ ውጤቶችን ከሚያከፋፍሉ የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲዎች ክሬዲት ነጥቦችን ሊጠይቁ ይችላሉ፣ ነገር ግን ለዚህ መክፈል ይኖርብዎታል። በአንዳንድ የሞርጌጅ ግብይቶች ላይ ከሞርጌጅ አበዳሪው
በነጻ የክሬዲት ነጥብ መረጃ ያገኛሉ።
ያልተሟሉ ወይም የተሳሳቱ መረጃዎችን የመከራከር መብት አለዎት። በፋይልዎ ውስጥ ያልተሟላ ወይም የተሳሳተ መረጃ ከለዩ እና ለተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ሪፓርት ካደረጉ፣ ክርክርዎ የዋዛ ካልሆነ
በስተቀር ኤጀንሲው ጉዳዩን መመርመር አለበት። ለሙግት ሂደቶች ማብራሪያ www.consumerfinance.gov/learnmore ን ይመልከቱ።
የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲዎች የተሳሳተ፣ ያልተሟላ ወይም ሊረጋገጥ የማይችል መረጃን ማስተካከል ወይም መሰረዝ አለባቸው። የተሳሳተ፣ ያልተሟላ ወይም ሊረጋገጥ የማይችል መረጃ በአብዛኛው በ
30 ቀናት ውስጥ መወገድ ወይም መስተካከል አለበት። ይሁን እንጂ፣ አንድ የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ትክክለኛነቱን ያረጋገጠውን መረጃ ሪፖርት ማድረጉን ይቀጥላል።
የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲዎች ጊዜ ያለፈባቸው አሉታዊ መረጃዎችን ላያቀርቡ ይችላሉ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች አንድ የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ከሰባት አመት በላይ የሆናቸው አሉታዊ
መረጃዎችን ወይም ከ 10 ዓመት በላይ የሆናቸውን የኪሳራ መረጃዎችን ሪፖርት አያደርግም።
ወደ እርስዎ ፋይል ያለው ተደራሽነት ውሱን ነው። የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ እርስዎን የተመለከተ መረጃ ትክክለኛ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ብቻ ይሰጣል - ብዙውን ጊዜ ከአበዳሪ፣ ከመድን ዋስትና
አቅራቢ፣ ሥራ ቀጣሪ፣ አከራይ ወይም ሌላ ንግድ የሚገቡ ማመልከቻዎች ይገኙበታል። መረጃውን ለማግኘት ተቀባይነት ያለው ምክንያት ያላቸውን FCRA ይለያል።
ሪፖርቶች ለአሠሪዎች እንዲቀርቡ መስማማት አለብዎ። የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ለቀጣሪዎ የተሰጡት የጽሁፍ ስምምነት ሳይኖር ለቀጣሪዎ ወይም ቀጣሪዎ ሊሆን ለሚችል መረጃን ላይሰጥ ይችላል።
በአጠቃላይ የጽሑፍ ፈቃድ በጭነት ማጓጓዣ ኢንዱስትሪ ውስጥ አያስፈልግም። ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ www.consumerfinance.gov/learnmoreይሂዱ።
በክሬዲት ሪፖርትዎ ላይ ባለው መረጃ መሰረት "ቅድሚያ ማጣሪያ የተደረገባቸው" የብድር እና የኢንሹራንስ አቅርቦት ቅናሾችን ሊገድቡ ይችላሉ። ያልተጠየቁ "ቅድሚያ ማጣሪያ የተደረገባቸው" የብድር እና
የኢንሹራንስ አቅርቦት ቅናሾች እነዚህ ዋጋዎች መሰረት ካደረጉት ዝርዝር ስምዎን እና አድራሻዎን ለማስወገድ ከመረጡ ሊደውሉበት የሚችሉት ከክፍያ ነጻ የስልክ ቁጥር ማካተት አለባቸው። በአገር አቀፍ የክሬዲት
ቢሮዎች በ 1 888 5OPTOUT (1 888 567 8688) ላይ መርጠው መውጣት ይችላሉ።
ጥሰት ከሚፈጽሙ የጉዳት ካሳዎችን ሊጠይቁ ይችላሉ። የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ወይም በአንዳንድ ሁኔታዎች የተጠቃሚዎች ሪፖርቶች ተጠቃሚ ወይም ለተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ
መረጃዎችን የሚያቀርቡ FCRA ን የሚጥሱ ከሆነ፣ በስቴት ወይም በፈደራል ፍርድ ቤት ክስ ማቅረብ ይችላሉ።
የማንነት ስርቆሽ ሰለባዎች እና በሥራ ላይ ያሉ ወታደራዊ ሰራተኞች ተጨማሪ መብቶች አሏቸው። ለተጨማሪ መረጃ www.consumerfinance.gov/learnmoreይጎብኙ።
ስቴቶች FCRAን ሊያስከብሩ ይችላሉ እንዲሁም ብዙ ስቴቶች የራሳቸው የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቀራረብ ሕጎች አላቸው። በአንዳንድ ሁኔታዎች በስቴት ሕጎች ስር ተጨማሪ መብቶች ሊኖሩዎት ይችላል። ለበለጠ
መረጃ፣ የእርስዎን የስቴት ወይም የአካባቢውን የተጠቃሚዎች መከላከያ ኤጀንሲን ወይም የስቴትዎን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያነጋግሩ። ስለ የፌደራል መብቶችዎ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የሚከተለውን ያነጋግሩ፡
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ለሚከተሉት ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች፡

የሚከተለውን ያነጋግሩ፡

1. ሀ. ባንኮች፣ የቁጠባ ማህበራት እና ከ 10 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ንብረት
ያላቸው የክሬዲት ማህበሮች እና አጋሮቻቸው።

ሀ. Bureau of Consumer Financial Protection
1700 G Street NW
Washington, DC 20552

ለ. እንደ ባንኮች፣ የቁጠባ ማህበራት ወይም የክሬዲት ማህበራት ያልሆኑ አጋር
ድርጅቶች ከቢሮ በተጨማሪ ሊዘረዝሩዋቸው ይገባል።

ለ. Federal Trade Commission (ፌዴራል የንግድ ኮሚሽን) Consumer Response Center - FCRA Washington, DC
20580
(877) 382-4357

2. ከዚህ በላይ በደረጃ 1 ውስጥ እስካልተካተቱት ድረስ፡
ሀ. ብሄራዊ ባንኮች፣ የፌደራል ቁጠባ ማህበራት፣ እና የውጭ ባንኮች የፌደራል
ቅርንጫፎች እና የፌደራል ኤጀንሲዎች

ሀ. Office of the Comptroller of the Currency, Customer Assistance Group
1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX 77010-9050

ለ. የስቴት አባል ባንኮች፣ የውጭ ባንኮች ቅርንጫፎችና ኤጀንሲዎች (ከፌዴራል
ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች፣ ከፌደራል ኤጀንሲዎች እና ከውጭ ባንኮች ዋስትና
ያላቸው የስቴት ቅርንጫፎች ውጪ) በውጭ ባንኮች በባለቤትነት የተያዙ ወይም
ቁጥጥር ስር ያሉ የፋይናንስ ኩባንያዎች እና በፌደራል የመጠባበቂያ ህግ አንቀጽ 25
ወይም 25A ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ናቸው።

ለ. Federal Reserve Consumer Help Center
PO Box 1200
Minneapolis, MN 55480

ሐ. አባል ያልሆኑ ዋስትና ያላቸው ባንኮች፣ ዋስትና ያላቸው የውጭ ባንኮች የስቴት
ቅርንጫፎች እና ዋስትና ያላቸው የስቴት የቁጠባ ማህበራት

ሐ. FDIC Consumer Response Center, 1100 Walnut Street, Box #11, Kansas City, MO 64106

መ. Federal Credit Unions ( የፌዴራል ክሬዲቶች ማህበራት)

መ. National Credit Union Administration Office of Consumer Protection (OCP፣ የሸማቾች ጥበቃ ብሔራዊ የክሬዲት
ሕብረት አስተዳደር ቢሮ)
Division of Consumer Compliance and Outreach (DCCO፣ የሸማቾች ተገዢነትና ማዳረስ ክፍል), 1775 Duke Street,
Alexandria, VA 22314

3. አየር ማጓጓዣዎች

Asst. General Counsel for Aviation Enforcement & Proceedings, Aviation Consumer Protection Division
Department of Transportation (የአቪዬሽን ደንብ ማስከበር እና ሂደቶች ረዳት አጠቃላይ አማካሪ፣ የአቪዬሽን የደንበኛ ጥበቃ ክፍል፣
የትራንስፖርት መምሪያ), 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590

4. ለ Surface Transportation Board ተገዢ አበዳሪዎች

Office of Proceedings, Surface Transportation Board, Department of Transportation (Surface Transportation
Board፣ የትራንስፖርት መምሪያ የክስ ሂደቶች ቢሮ)
395 E Street, SW, Washington, DC 20423

5. ለ Packers and Stockyards Act (የአሻጊዎችና የከብቶች ማቆያ መስኮች
ሕግ)ተገዢ የሆኑ አበዳሪዎች

የአቅራቢያው የ Packers and Stockyards አስተዳደር የአካባቢ ተቆጣጣሪ

6. የአነስተኛ ንግድ ኢንቨስትመንት ኩባንያዎች

Associate Deputy Administrator for Capital Access, United States Small Business Administration (የአሜሪካ
አነስተኛ የንግድ አስተዳደር የካፒታል አክሰስ ምክትል አስተዳዳሪ)
409 Third Street, SW, 8th Floor, Washington, DC 20416

7. ደላላዎች እና ሻጮች

Securities and Exchange Commission, 100 F St NE, Washington, DC 20549

8. የፌዴራል የመሬት ባንኮች፣ የፌዴራል የመሬት ባንክ ማህበራት፣ የፌዴራል
መካከለኛው ብድር ባንኮች እና የምርት ብድር ማህበራት

Farm Credit Administration, 1501 Farm Credit Drive, McLean, VA 22102-5090

9. ቸርቻሪዎች፣ የፋይናንስ ኩባንያዎች እና ከላይ ከተዘረዘሩት ውጭ ያሉ ሁሉም
አበዳሪዎች

አበዳሪው በሚሰራበት ክልል ያለ የ FTC ቅርንጫፍ ቢሮ ወይም የፌዴራል ንግድ ኮሚሽን፡ Consumer Response Center – FCRA,
Washington, DC 20580 (877) 382-4357

ደንበኞች የደህንነት እገዳ የማግኘት መብት አላቸው
በክሬዲት ሪፖርትዎ ላይ የ "የደህንነት እገዳ" የማስቀመጥ መብት አለዎት፣ ይህም የተጠቃሚዎች ሪፖርት አቅራቢ ኤጀንሲ ያለርስዎ ማረጋገጫ በክሬዲት ሪፖርትዎ ውስጥ ያለን መረጃ እንዳያሰራጭ ይከለክላል። የደህንነት እገዳው የታቀደው
ክሬዲት፣ ብድር እና አገልግሎቶች ያለ እርስዎ ፈቃድ በስምዎ ፈቃድ እንዳያገኙ ለመከላከል ነው። ይሁን እንጂ በርስዎ ክሬዲት ሪፖርት ውስጥ ያለውን የግል እና የፋይናንስ መረጃ ማን እንደሚያገኝ ለመቆጣጠር የደህንነት እገዳ መጠቀም አዲስ
ብድር፣ ክሬዲት፣ ሞርጌጅ ወይም የክሬዲት ማስረዘሚያ አስመልክቶ ያቀረቧቸውን ማናቸውም ማመልከቻዎች ሊያዘገይ፣ ጣልቃ ሊገባ ወይም የማመልከቻዎች ወቅታዊ ይሁንታን ሊያዘገይ እንደሚችል ማወቅ አለብዎት። ለደህንነት እገዳ እንደ
አማራጭ፣ በክሬዲት ፋይልዎ ላይ ያለ ምንም ወጭ የመነሻ ወይም የተራዘመ የማጭበርበር ማስጠንቀቂያ የማስቀመጥ መብት አለዎት። የመጀመሪያ የማጭበርበር ማስጠንቀቂያ በተጠቃሚ የክሬዲት ፋይል ላይ የሚቀመጥ የ 1 ዓመት ማስጠንቀቂያ
ነው። በተጠቃሚ የክሬዲት ፋይል ውስጥ የማጭበርበር ማንቂያ ሲታይ፣ አንድ ንግድ አዲስ ክሬዲት ከመጨመሩ በፊት የተጠቃሚውን ማንነት ለማረጋገጥ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት። የማንነት ስርቆት ሰለባ ከሆኑ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ
የማጭበርበር ማንቂያ፣ ለ 7 ዓመታት የሚቆይ የማጭበርበር ማንቂያ፣ የማግኘት መብት አለዎት። የደህንነት እገዳ እርስዎ ሂሳቡን ለመገምገም ወይም ለመሰብሰብ ዓላማዎች በእርስዎ ክሬዲት ሪፖርት ውስጥ ያለ መረጃን የሚጠይቅ ነባር ሂሳብ
ከሱ ያለዎት ግለሰብ ወይም አካል፣ ወይም ተባባሪዎቹ፣ ወይም ለዛ ግለሰብ ወይም አካል ተወካይ የሆኑ ሰብሳቢ ድርጅቶች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። ሂሳቡን መገምገም ከሂሳብ አያያዝ፣ ክትትል፣ የክሬዲት መስመር ጭማሪ እና ከአካውንት
ማሻሻያዎች እና ማጎልበቶች ጋር የተያያዙ እንቅስቃሴዎችን ያጠቃልላል።
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