
 

 
 

 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာ 

ေလွ်ာကထ္ားသ ူအခ်ကအ္လကမ္်ား 

အမည္ေနာက္ဆုံးစာလုံး - ပထမအမည္- 
အမည္အ
လယ္စာ
လုံး- 

  

အိမ္လိပ္စာ - ဦးစားေပး ဖုန္းနံပါတ္ -                 
 (          )                                    

ျမိဳ႕ - ျပည္နယ္ - စာပို႔သေကၤတ APS ကုဒ-္ 
    

အီးေမးလ္ (လုိအပ္သည္)- လူမႈဖူလံုေရး နံပါတ္ (ထည့္လုိလွ်င္) - ေမြးေန႔ - (လ/ရက္/ႏွစ္)) 
 
 

  

သင္ဘယ္ေနရာမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျခင္းကုိ 
စိတ္ဝင္စားပါသလဲ? (ေက်ာင္း/တည္ေနရာ) 

 

သင္သည္ သီးသန္႔အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားျခငး္ 
ျဖစ္ပါသလား? ျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ထုိအစီအစဥ္ကုိ မွတ္ထားေပးပါ  

 

 

ေစတနာဝ့နထ္မး္၏ ေပါကၾ္ကားမႈမရွေိစေရးဆုငိရ္ာ သေဘာတညူခီ်က ္/လကခ္နံားလညမ္ႈ 
 
Denver အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Denver အစုိးရေက်ာင္းအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ အျခားေသာတာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္မဟုတ္ေသာ Denver အစုိးရေက်ာင္း၏ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားဖိုင္မ်ား အပါအ၀င္ (“အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ား”) အားေပါက္ၾကားမႈ မရွိေစေရး 
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစျ္ပီး မမိိတစ္ဦးခ်င္းစီ သုိ႔မဟုတ္ ေစတနာဝ့န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ၄င္းအခ်က္အလက္တစ္ခုခုအား 
၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကုိ ေရွာငရ္ွားရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစေရး ထိန္းသိမ္းေဆာငရ္ြက္ ရမည္ျဖစေ္ၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံျပီး 
အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။   ကြ်ႏု္ပ္သည္ 
အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္၏ အက်ိဳးစီပြါးအတြက္ (သုိ႔) အျခားလုပ္ငန္းတစခ္ုခု (သုိ႔) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
(သုိ႔) Denver အစုိးရေက်ာင္း၏ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ေစမည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မဆုိ  ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။   
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမခံရေအာင္ အေပါက္ၾကားမခေံသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစေရးကုိ တာ၀န္ယူမည္္ျဖစ္သည္။    
 
ထုိ႔ျပင္ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Denver အစိုးရေက်ာင္း၏ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားအား 
လုိက္နာရန္ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ DPS ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏငွ့္ အညီ ကၽြႏ္ုပ္သည္ Denver အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ 
ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာငမ္ႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိမွ် လက္ခံရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာငး္ 
ထပ္မံသေဘာတူပါသည္။   ကၽြႏ္ုပ္၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေလွ်ာက္လႊာအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္၏အမည္ႏွင့္ ေမြးဖြားသည့္ရက္စြဲမ်ားကုိ 
Denver အစုိးရေက်ာင္းဝန္ထမ္းမွ ျမင္ေတြ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ 
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Denver အစိုးရေက်ာင္းမွ ေတာင္းဆိုပါက (သုိ႔) ကြ်ႏုု္ပ္၏ဝန္ေဆာင္မႈအား ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါက ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ Denver အစုိးရေက်ာင္း (သုိ႔) 
၄င္း၏ဝန္ထမး္ (သုိ႔) ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပိုင္ဆုိင္သည့္ အၾကံညဏ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥအ္ဆင့္ဆင့္မ်ား၊ အသိသညာမ်ား (သုိ႔) 
အျခားေသာပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေပါက္ၾကားမခေံသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ခ်ပ္ျပားမ်ား၊ 
ကြန္ျပဴတာမီဒီယာဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ဝယ္တြင္ရွိေနပါက (သုိ႔) ထိန္းသိမ္းထားပါက Denver အစုိးရေက်ာင္းသုိ႔ 
ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္နားလည္ သေဘာတူပါသည္။ 
 
<98/98/98% D:\000 proz Migue 
 

ရကစ္ြဲ လက္မတွ ္

ရကစ္ြဲ အမညက္ိ ုပံုႏွိပ္ပါ  
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ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခံသမုိင္း အစီရင္ခံစာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း 

 
ေစတနာဝ့နထ္မး္ ေနာကခ္သံမိငုး္ အစရီငခ္စံာႏွင့္ ပတသ္က၍္ ဖြင့္လစွျ္ခငး္  

Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္  Verified Volunteers, 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (၈၅၅) ၃၂၆-၁၈၆၀ မ ွရယူသည္။  
www.verifiedvolunteers.com, စားသုံးသူအစီရင္ခံစာႏွင့္/(သုိ႔) စံုစမ္းစစေ္ဆးေသာ စားသုံးသူအစီရင္ခံစာ (“REPORT”) တြင ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
လုပ္ျခင္းႏငွ့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန ္ သငႏ္ွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိသည္။ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးေသာ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင ္ ေနာက္ထပ္ေဖၚျပစရာ (သုိ႔) သေဘာတူညီခ်က္ ထပ္မံေပးစရာမလုိဘဲ 
သင့္အစီရင္ခံစာကုိ လက္ရွိျဖစေ္စရန္ ေနာက္ထပ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ရယူႏိုင္သည္။   

အစီရင္ခံစာတြင္ သင့္အက်င့္စာရိတၱ၊ ထင္ေပၚမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္မႈပံုစံတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ 
အစီရင္ခံစာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမွ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ခရက္ဒစအ္စီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
ခရက္ဒစ္ ေနာက္ေၾကာင္းအခ်က္အလက္၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အျခားအစိုးရ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာငး္၊ အစိုးရတရားရံုး မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ 
ယာဥ္ေမာင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရး အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လိပ္စာသမိုင္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ကန္႔သတ္မထားပါ။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိမု်ား၊ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊ တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားမွတ္တမ္းမ်ား အပါအ၀င ္ အစိုးရမွတ္တမ္းႏွင့္ ပုဂၢလိကအရင္းအျမစ္မ်ားမ ွ
ရယူႏိုင္သည္။   

အထက္ေဖၚျပပါမ်ားမွလဲြ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ရရွိေသာစားသုံးသူ အစီရင္ခံစာတစခ္ုကို ရရွိပါက ထုိအစီရင္ခံစာ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့ ္ နယ္ပယ္သည္ 
ပုဂၢိဳလ္ေရးရည္ညႊန္းခ်က္ အတြက္ျဖစ္လိမ့္မည္။  

 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ ္- 

__________________________________________ ေန႔စြဲ-  ______________ 

 
 
ေစတနာဝ့နထ္မး္ ေနာကခ္သံမိငုး္ အစရီငခ္စံာရယရူန ္ခြင့္ျပဳျခငး္ 
 
(“COMPANY”) မွေပးအပ္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခံသမိငု္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏငွ့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခံသမိုင္း 
အစီရင္ခံစာရယူရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ ဖတ္ရႈၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (၈၅၅) ၃၂၆-၁၈၆၀ တြင္တည္ရွိေသာ 
စားသုံးသူအစီရင္ခံေအဂ်င္စီ www.verifiedvolunteers.com ၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း ကုိျပင္ဆင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းအစီရင္ခံစာကုိ ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ခန္႔အပ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကုမၸဏီအား ကၽြႏ္ုပ္ကုိ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လက္ခံဆုံးျဖတ္ရာတြင္ကူညီရန္  ဤခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒမွခြင့္ျပဳထားသည္အထိ ကၽြႏ္ုပ္၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း 
လုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အသိေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။  ႀကိဳတင္မွာၾကားထားစရာမလုိဘဲ မည္သည့ ္
ျပည္နယ္ (သုိ႔) ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ စိုးမိုးေရးေအဂ်င္စီ (သုိ႔) တရားရံုး၊ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္တမ္းေအဂ်င္စီ၊ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရို (သုိ႔) 
အျခားအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာငမ္ႈဗ်ဴရို (သုိ႔) အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေနရာမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အတည္ျပဳစစ္ေဆးသူႏွင့္/(သုိ႔) ကုမၸဏီသုိ႔ေပးရန္ ႏွင့ ္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားအား ကုမၸဏီသုိ႔ ေပးအပ္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမး္ 
အတည္ျပဳစစ္ေဆးသူကုိ အခြင့္ေပးပါသည္။ ဤခြင့္ျပဳခ်က္၏ ဖက္စီမိုင္း (“ဖက္စ္”)၊ အီလက္ထေရာနစ ္ (သုိ႔) ဓါတ္ပံုမိတၱဴတုိ႔သည္ မူရင္းက့ဲသုိ႔ 
တရား၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူပါသည္။ 
 
စားသုံးသူ ဘ႑ာေရး ကာကြယ္မႈ ဗ်ဴရို၏ “မွ်တေသာ ခရက္ဒစ္အစီရင္ချံခင္း အက္ဥပေဒ ေအာက္ရွိ သင့္အခြင့္အေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္” မိတၱဴကုိ 
လက္ခံရရွိေၾကာင္း၀န္ခပံါသည္။  
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ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏အမည္ 

(ပံုႏိွပ္စာလံုး)  ___________________________________________ 
 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ ္-  ________________________________________________ ေန႔စြဲ-  
__________________ 
 

 

  

ရံုးသံုးအတြကသ္ာ 

ဤစာကုိလက္ခံရရွိေသာ Denver အစိုးရေက်ာင္း၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထုိေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ 
ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားကုိ ေတာင္းဆုိ၍ ျမင္ေတြ႔ၿပီးျဖစေ္ၾကာင္း သက္ေသအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။  

ရက္စြဲ လက္မွတ္- 

ရက္စြဲ အမည္ကုိ ပံုႏွိပ္ပါ - 
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မွ်တေသာ ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံျခင္း အက္ဥပေဒ ေအာက္ရိွသင့္ အခြင့္အေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ဖက္ဒရယ ္မွ်တေသာ ခရက္ဒစ္အစီရငခ္ံျခင္း အကဥ္ပေဒ (FCRA) သည ္တကိ်မႈ၊ သာတူညမီွ်မႈ၊ ႏွင့္ စားသံုးသူအစရီငခ္ံေသာ ေအဂ်င္စမီ်ား၏ ဖိုင္မ်ားတြင ္အခ်က္အလက္မ်ား၏ 
ကိယု္ပိုငမ္ႈကို အားေပးသည္။ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိမု်ားႏွင့္ အထးူျပဳေအဂ်ငစ္ီမ်ား အပါအ၀င ္ (ခ်ကလ္ကမ္တွ္ေရးျခင္း သမိငု္းေၾကာငး္မ်ား၊ ေဆးဘကဆ္ိုငရ္ာ မတွ္တမ္းမ်ား ႏွင့ ္
ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ သမိုင္းမတွတ္မ္းမ်ားကဲသ့ို႔) စားသံုးသူအစရီင္ခေံသာ ေအဂ်င္စအီမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရွသိည္။ FCRA ေအာကရ္ွ ိ သင့္အဓကိ 
အခြင့္အေရးအက်ဥ္းခ်ဳပက္ိ ုေအာကတ္ြင္ေပးထားပါသည။္ ေနာက္ထပအ္ခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အပါအ၀င ္
ပိမုိသိုလုိပါက www.consumerfinance.gov/learnmore သုိ႔၀ငေ္ရာက္ပါ (သုိ႔) ေအာက္ပါလိပစ္ာသုိ႔ စာေရးပါ - Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street N.W., 
Washington, D.C. 20552. 

အကယ္၍ သင့္ဖိုငထ္တဲြင္ပါေသာ အခ်က္အလက္ကို သင့္ကိဆုန္႔က်င္၍ အသံုးခ်ပါက သင့္ကိုအေၾကာင္းၾကားရမည္။ မညသ္ူမဆိ ုခရက္ဒစ္အစီရငခ္ံစာ (သို႔) အျခားစားသံုးသ ူ
အစီရငခ္ံစာတစမ္်ိဳးကိ ု အသံုးျပဳ၍ သင္ေငြေၾကးေခ်းရန ္ ေလွ်ာကလ္ႊာ၊ အာမခံ၊ (သို႔) အလုပ္အကိငု္အတြက္  ျငင္းပယ္ျခင္း - (သို႔) 
သင့္ကိဆုန္႔က်ငေ္သာ ေနာကထ္ပလ္ုပရ္ပက္ိ ု ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္္ပါက သင့္ကို ထိုအခ်က္အလက္ကိ ု ေပးေသာ ေအဂ်င္စီ၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ ဖနု္းနပံါတက္ိ ု သင့္အားေပးၿပးီ 
အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

သင၏္ဖိုငတ္ြင္ ဘာေတြပါရွသိညက္ိ ုသင္သခိြင့္ရွိသည။္ စားသံုးသ ူအစီရင္ခံေသာ ေအဂ်ငစ္၏ီ ဖိငု္မ်ားတြငပ္ါရွိေသာ သငႏ္ွင့္ ပတသ္ကသ္ည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး 
(သင္၏ "ဖိုင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း")ကိ ုသင္ေတာင္းဆိရုယူႏုိင္သည။္ . သငသ္ည ္သင၏္ လမူႈဖလူံုေရးနပံါတ္ အပါအ၀င ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ သကေ္သခ ံ
အေထာက္အထားကို ေပးအပရ္နလ္ိလုမိ့္မည္။  ကစိၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစလ္ိမ့္မည။္ အကယ္၍ေအာကပ္ါအေျခအေနမ်ားျဖစေ္ပၚပါက သငသ္ည ္
ဖိုင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမဲက့ိ ုရရွိႏုိငသ္ည။္ 
 
- သင့္ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ေၾကာင့္ လတူစေ္ယာကသ္ည ္သင့္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လုပရ္ပက္ိျုပဳလပုလ္ာျခင္း၊ 
 
- သင့္သကေ္သခ ံအေထာက္အထားသည ္ခိုးယူျခင္းခရံၿပီး သင့္ဖိုငတ္ြငလ္ိမလ္ည္မႈ သတိေပးခ်ကက္ိ ုထားရွိျခင္း၊ 
 
- လိမလ္ည္မႈေၾကာင့္ သင့္ဖိုငတ္ြင ္မတကိ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွေိနျခငး္ 
 
- သငသ္ည ္အစိုးရအေထာက္အပံ့ ရယေူနသူျဖစ္ျခင္း 
 
- သငယ္ခုအလပု္မလုပေ္နေသာ္လည္း ေနာက္ရက္ ၆၀ အတြင္းအလပု္ေလွ်ာက္ရန္ ရည္ရြယထ္ားျခင္းတို႔ျဖစသ္ည္။ 
 
ထပမ္ံ၍ တစႏ္ိုင္ငလံံုးတြငရ္ွိေသာ ခရကဒ္စ္ဗ်ဴရိႏွုင့ ္ႏိုငင္ံအ၀ွမ္းရွိ အထူးျပဳစားသံုးသ ူအစီရငခ္ံေသာ ေအဂ်ငစ္မီ်ားမွ ေတာင္းဆိပုါလွ်င ္စားသံုးသူအားလံုးသည ္၁၂ လတိငု္းတြင္ 
အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ျခင္းတစ္ခကုိုရရွိသည။္  ထပတ္ိုးအခ်က္အလက္မ်ားကို www.consumerfinance.gov/learnmore တြင္ၾကည့္ပါ။ 

သင့္တြင ္ ခရက္ဒစ္အမွတတ္စ္ခကုိ ု ေတာင္းဆိရုန ္ အခြင့္အေရးရွသိည္။ ခရက္ဒစ္အမတွမ္်ားသည ္ ခရက္ဒစဗ္်ဴရိမု်ား၏ အခ်က္အလက္ေပၚတြင ္ အေျခခံေသာ 
သင့္ခရက္ဒစတ္န္ဖိုး၏ နပံါတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည။္ ခရက္ဒစ္အမတွ္ကိ ုလူေနအိမေ္ျခ ေခ်းေငြမ်ား တြင္အသံးုျပဳေသာအမတွ္မ်ား (သို႔) ျဖန္႔ေ၀အမတွမ္်ားကိ ု ဖနတ္ီးေသာ 
စားသံုးသ ူ အစရီငခ္ံေသာ ေအဂ်င္စမီ်ားမွ ေတာင္းဆိုႏုိငသ္ည၊္ သို႔ေသာ္ထို႔အတြက္ သင္အခေၾကးေငြ ေပးရလမိ့္မည။္ အခ်ိဳ႕ေပါငႏ္ွံေငြေၾကး လႊေဲျပာင္းမႈမ်ားတြင ္
သငသ္ည္ခရက္ဒစ္အမတွ္ အခ်က္အလကက္ို ေပါင္ႏွေံငြေၾကးေခ်းသမူွ အခမဲ့ရရွိႏုိင္သည္။ 

မျပည့္စံုေသာ (သို႔) မတကိ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ သင့္တြင္ျငင္းခံုရန ္ အခြင့္အေရးရွသိည္။ အကယ္၍သငသ္ည ္ သင့္ဖိုင္တြင္ မျပည့္စံုေသာ (သို႔) မတိက်ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရွပိါက စားသံုးသ ူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားကိ ု အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေအဂ်ငစ္သီည ္ သင့္ျငင္းဆိုမႈ မဟတုမ္ွနသ္ည္မလွဲြ၍ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုျပဳရမည္။ ျငင္းဆိုမႈလပု္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရငွ္းလင္းခ်ကက္ို www.consumerfinance.gov/learnmore တြင္ၾကည့္ပါ။ 

စားသံုးသ ူအစီရင္ခံေသာ ေအဂ်ငစ္မီ်ားသည ္အခ်က္အလကက္ို ျပငဆ္င္ရမည ္(သို႔) မတကိ်ေသာ၊ မျပည့္စံုေသာ (သို႔) အတည္ျပဳစစေ္ဆးျခင္းမလပု္ႏုငိ္ေသာ အခ်က္အလကက္ိ ု
ပယဖ္်ကရ္မည္။ မတကိ်ေသာ၊ မျပည့္စံုေသာ (သို႔) အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းမလပု္ႏုိငေ္သာ အခ်က္အလကက္ို ရက္ ၃၀ အတြငး္ပယ္ဖ်က္ရမည ္(သို႔) ျပငဆ္ငရ္မည္။ သို႔ရာတြင္ 
စားသံုးသ ူအစီရင္ခံေသာ ေအဂ်ငစ္သီည္ တကိ်ေၾကာင္း အတည္ျပဳစစေ္ဆးထားေသာ အခ်ကအ္လကက္ို ဆကလ္က္၍အစရီငခ္ံႏုိင္သည။္ 

စားသံုးသ ူ အစရီငခ္ံေသာ ေအဂ်ငစ္သီည ္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာအက်ိဳးမဲသ့ည့ ္ အခ်က္အလကက္ို အစီရင္မခံႏုိင္ပါ။  ကစိၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင ္ စားသံုးသ ူ အစီရင္ခံေသာ 
ေအဂ်င္စသီည ္ခုႏွစ္ႏွစထ္က္ေက်ာ္လြနေ္သာ အက်ိဳးမဲသ့ည့္ အခ်က္အလက္၊ (သို႔) ၁၀ ႏွစထ္က္ေက်ာ္လြနေ္သာ ျခြတ္ျခံဳက်မႈမ်ားကို အစီရင္မခႏုိံင္ပါ။  
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သင့္ဖိုငသ္ို႔ ၀င္ေရာင္ျခငး္သည ္ ကန္႔သတ္မႈရွသိည။္ စားသံုးသ ူ
အစီရငခ္ံေသာ ေအဂ်င္စသီည ္ သငႏ္ွင့္ ပတသ္က္ေသာ 

အခ်က္အလကက္ို ခိငု္လံုေသာလိုအပခ္်က္ရွသိည့္ သူမ်ားကိသုာ ေပးအပႏ္ိုငသ္ည္ -- ပံုမွန္အားျဖင့ ္ ေငြေခ်းသူ၊ အာမခသံူ၊ အလပု္ရငွ္၊ 
အိမ္ပိုငရ္ွင၊္ (သို႔) အျခားစးီပါြးေရးလပု္ငနး္သို႔ ေလွ်ာကထ္ားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ FCRA သည ္၀ငေ္ရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ခိငု္လံုေသာလိုအပ္ခ်က္ရွသိည့္ သူမ်ားကို သတ္မတွ္ေပးသည္။ 

အလုပရ္ွငမ္်ားကို အစီရင္ခံစာ ေပးအပႏ္ိုင္ရန္ သငသ္ည ္သင္၏ သေဘာတညူခီ်ကက္ိုေပးရမည။္ စားသံုးသ ူအစီရင္ခေံသာ ေအဂ်ငစ္သီည ္သင္ႏငွ့္ ပတသ္က္ေသာ 

အခ်က္အလကက္ို သင့္အလုပရ္ွင၊္ (သို႔) ျဖစ္ႏုငိ္ေသာအလပု္ရွငထ္သံို႔ ထိသုို႔ေပးအပ္ရန္ သင၏္စာျဖင့္ေရးသားေသာ သေဘာတညူီခ်က္မပါဘ ဲမေပးအပႏ္ိုင္ပါ။  

စာျဖင့္ေရးသားေသာ သေဘာတညူီခ်ကသ္ည ္ထရပက္ားျဖင့္ကုန္စည ္ပို႔ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ ေယဘယု်အားျဖင့္ မလိုအပပ္ါ။ 

ပိုမိသုိလိပုါက www.consumerfinance.gov/learnmore သို႔၀င္ေရာက္ပါ။ 

သင၏္ခရက္ဒစ္ အစရီင္ခစံာရွ ိ အခ်ကအ္လကက္ိ ု အေျခခံ၍ သင္ရရွိေသာ ခရက္ဒစ္ႏငွ့္ အာမခံ၏ "ႀကိဳတင္စစီစထ္ားေသာ" ေပးကမး္မႈကိ ု သငသ္ည ္ ကန္႔သတ္ႏိငုသ္ည။္ 
ခရက္ဒစ္ႏငွ့္ အာမခအံတြက ္ မလိလုားအပ္ေသာ "ႀကိဳတင္စစီစထ္ားေသာ" ေပးကမး္မႈသည ္ အကယ္၍သငက္ သင့္အမညႏ္ွင့ ္ လိပ္စာတို႔ကိ ု ထိုေပးကမ္းမႈမ်ား အေျခခံေသာ 
စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ရန္ သင္ေခၚဆိုႏုိငသ္ည့္ အခမဲ့ဖနု္းနံပါတတ္စခ္ ု ပါရွိရမည္။ သငသ္ည ္ ႏိငု္ငတံစ၀္ွမ္းခရက္ဒစဗ္်ဴရိုမ်ားကိ ု ၁ ၈၈၈ ၅OPTOUT (၁ ၈၈၈ ၅၆၇ ၈၆၈၈) 
တြငမ္ေရြးခ်ယရ္န္ ျပဳလုပႏ္ိုငပ္ါသည္။ 

ခ်ိဳးေဖာက္သမူ်ားထမံ ွ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိႏုိုင္သည္။ အကယ္၍ စားသံုးသ ူ အစီရငခ္ံေသာ ေအဂ်င္စ ီ (သို႔) အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ စားသံုးသူအစရီငခ္ံစာမ်ား 
အသံုးျပဳသ ူ (သို႔) စားသံုးသ ူ အစီရငခ္ေံသာ ေအဂ်င္စသီို႔ အခ်က္အလက ္ ေပးအပသ္သူည ္ FCRA ကိခု်ိဳးေဖာကပ္ါက သင္သည ္ ျပညန္ယ္ (သို႔) ဖကဒ္ရယတ္ရားရံုးတြင ္
တရားစဲြဆိုႏုိင္သည္။ 

သက္ေသခံအေထာက္အထား ခိုးယျူခင္းခံရသူ ႏငွ့္ စစ္တပတ္ြင ္ အခ်ိန္ျပည့ ္ တာဝနထ္မ္းေဆာငသ္ူမ်ားသည ္ ထပ္မံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွသိည။္ 
ပိုမိသုိလိပုါက www.consumerfinance.gov/learnmore သို႔၀င္ေရာက္ပါ။ 

ျပည္နယ္မ်ားသည ္ FCRA ကိုမျဖစ္မေန လုပေ္ဆာင္ေစၿပီး ျပည္နယ္မ်ားစြာတို႔တြင္ သတူို႔ကိယု္ပိုင္ စားသံုးသ ူ အစီရငခ္ံေသာ ဥပေဒမ်ားရွိၾကသည။္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ 
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တြင္ပိုမိေုသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွသိည္။ ပိုမိသုလိိုပါက သင၏္စားသံုးသ ူ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စ ီ (သို႔) သင္၏ျပည္နယေ္ရွ႕ေနခ်ဳပ္သို႔ ဆကသ္ြယပ္ါ။ 
သင၏္ ဖက္ဒရယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့ ္ပတသ္က္၍ ပိုမိသုလိိုပါက ဆကသ္ြယရ္န္ - 

 

 

 

 

 

ေအာကပ္ါတို႔ႏွင့ ္ပတသ္ကေ္သာေမးခြနး္ႏငွ့ ္ကစိၥမ်ားအတြက ္- ဆကသ္ြယပ္ါ - 

၁။ က။ စုစုေပါင္းပုိင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ေသာ 
ဘဏ္မ်ား၊ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ခရက္ဒစ္သမဂၢမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား။ 

က။ Bureau of Consumer Financial Protection 
1700 G Street NW 
Washington, DC 20552 

ခ။ ထိုခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ 
ခရက္ဒစ္သမဂၢမ်ား မဟုတ္သည့ ္အုပ္စုမ်ားသည ္ဗ်ဴရုိအျပင္ 
စာရင္းပါရိွရမည္။ 

ခ။ Federal Trade Commission: - Consumer Response Center - FCRA Washington, DC 20580 
(၈၇၇) ၃၈၂-၄၃၅၇ 

၂။ အထက္ပါ အမွတ ္၁ တြင္မပါရိွေသာ အတိုင္းအတာအထိ - 

က။ အမ်ိဳးသားဘဏ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္အခဲြမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ ္ေအဂ်င္စီမ်ား  

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

ခ။ ျပည္နယ္အသင္း၀င္ဘဏ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ 
ဖက္ဒရယ္အခဲြမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီမ်ား (ဖက္ဒရယ္အခဲြမ်ား၊ 
ဖက္ဒရယ္ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက အာမခံထားေသာ 
ျပည္နယ္အခဲြမ်ားအျပင္)၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားပုိင္ဆိုင္ေသာ (သို႔) 
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စီးပြါးျဖစ္ေငြေခ်း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ ္

ခ။ Federal Reserve Consumer Help Center 
PO Box 1200  
Minneapolis, MN 55480 
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ထိန္းသိမ္းေရး အက္ဥပေဒအပုိင္း ၂၅ (သို႔) ၂၅က အရလည္ပတ္ေသာ 
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား။ 

ဂ။ အသင္း၀င္မဟုတ္ေသာ အာမခံဘဏ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ 
အာမခံျပည္နယ္အခဲြမ်ား ႏွင့္ အာမခံျပည္နယ္ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား 

ဂ။ FDIC Consumer Response Center, 1100 Walnut Street, Box #11, Kansas City, MO 64106 

ဃ။ Federal Credit Unions ဃ။ National Credit Union Administration Office of Consumer Protection (OCP) 
Division of Consumer Compliance and Outreach (DCCO), 1775 Duke Street, Alexandria, VA 22314 

၃။ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား အသင္းအဖဲြ႕မ်ား General Counsel for Aviation Enforcement & Proceedings, Aviation Consumer Protection 
Division 
Department of Transportation, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590 

၄။ ေၾကြးရွင္သည္ Surface Transportation ဘုတ္အဖဲြ႕ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ 

Office of Proceedings, Surface Transportation Board, Department of Transportation  
၃၉၅ E Street, SW, Washington, DC 20423 

၅။ ေၾကြးရွင္သည္ Packers and Stockyards အက္ဥပေဒႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္  

အနီးဆံုး Packers and Stockyards စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဧရိယာႀကီးၾကပ္ေရးမႈဳး 

၆။ စီပြါးေရးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းငယ္ ကုမၸဏီမ်ား Associate Deputy Administrator for Capital Access, United States Small Business Administration 
409 Third Street, SW, 8th Floor, Washington, DC 20416 

၇။ ပဲြစားမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ေရာင္းမ်ား Securities and Exchange Commission, 100 F St NE, Washington, DC 20549 

၈။ Federal Land ဘဏ္မ်ား၊ Federal Land ဘဏ္အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ 
Federal Intermediate Credit ဘဏ္မ်ား၊ ႏွင့္ Production Credit 
အသင္းအဖဲြ႕မ်ား 

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

၉။ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ 
အထက္တြင္မပါရိွေသာ အျခားေၾကြးရွင္မ်ားအားလံုး  

ေၾကြးရွင္လုပ္ငန္းလုပ္သည့ ္ေဒသအတြက္ FTC ေဒသရုံးခန္း (သို႔) Federal Trade Commission: Consumer Response 
Center – FCRA, Washington, DC 20580 (၈၇၇) ၃၈၂-၄၃၅၇ 

 

စားသုံးသူမ်ားသည္ လုံျခံဳေရးေအးခမဲႈကုိ ရယူရနအ္ခြင့္အေရးရွသိည္ 

သင္သည္ သင္၏ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ''လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈ'' တစ္ခုကိုထားႏိုင္ခြင့္ရိွသည္၊ ယင္းသည္ စားသံုးသူအစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စီမွ သင္၏အျမန္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင့္ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာပါ 

အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို တားျမစ္လိမ့္မည္။ လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈကို သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ မပါဘ ဲအေၾကြး၀ယ္ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ ႏွင့္ သင့္အမည္ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ 

ဖန္တီးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ သင္၏ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာရိွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အသံုးျပဳသည့ ္

လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈသည္ ေနာက္ဆက္တြဲေတာင္းဆိုသည့ ္ (သို႔) အသစ္ေလွ်ာက္ထားမည့ ္ ေငြေခ်းျခင္း၊ အေၾကြး၀ယ္ျခင္း၊ ေပါင္ႏံွျခင္း၊ (သို႔) အေၾကြး၀ယ္ျခင္းကို သက္တမ္းတိုးကိစၥမ်ားကို 

အခ်ိန္မီအတည္ျပဳျခင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း (သို႔) တားျမစ္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သင္သိရိွထားပါ။ လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈအျပင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာအေနႏွင့္ သင္သည္ 

သင္၏ခရက္ဒစ္ဖုိင္တြင္ ကနဦး (သို႔) တိုးခ ဲ်႕လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္ကို အခမ့ဲ ထားႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။  ကနဦး လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္သည ္ စားသံုးသူ၏ ခရက္ဒစ္ဖုိင္တြင္ထားရိွေသာ ၁ ႏွစ္အတြက္ 

သတိေပးခ်က္ျဖစ္သည္။ စားသံုးသူ၏ ခရက္ဒစ္ဖုိင္တြင္ ကနဦး လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္ေတြ႔ျမင္ပါက ခရက္ဒစ္အသစ္မတိုးခ ဲ်႕မီ စားသံုးသူ၏ သက္ေသခံအေထာက္အထားကို 

မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္ အဆင့္မ်ားလိုအပ္သည္။  အကယ္၍သင္သည္ သက္ေသခံအေထာက္အထား ခုိးယူျခင္းခံရယူျဖစ္ပါက သင္သည္ ၇ ႏွစ္ၾကာရွည္ေသာ လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က ္တစ္ခုကို 

ထားႏုိင္သူျဖစ္သည္။  သင္သည္လက္ရိွအေကာင့္တစ္ခုရိွၿပီး သင့္ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာရိွ အခ်က္အလက္ကိ ုထိုအေကာင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ (သို႔) စုေဆာင္းရန္အတြက ္ေတာင္းဆိုပါက သင့္အတြက္ 

(သို႔) ထိုအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ (သို႔) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု (သို႔) ယင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈကို အသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။  

အေကာင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ အေကာင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ခရက္ဒစ္လိုင္းတိုးျမင့္ျခင္း၊ အေကာင့္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားပါ၀င္သည္။ 
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