ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လာႊ
ေလွ်ာက္ထားသူ အခ်က္အလက္မ်ား
အမည္အ
အမည္ေနာက္ဆံုးစာလံုး -

လယ္စာ

ပထမအမည္-

လံုးအိမ္လိပ္စာ -

ဦးစားေပး ဖုန္းနံပါတ္ (

ျမိဳ႕ -

)
ျပည္နယ္ -

အီးေမးလ္ (လိုအပ္သည္)-

လူမႈဖူလုံေရး နံပါတ္ (ထည့္လိုလွ်င္) -

စာပိ႔သ
ု ေကၤတ APS ကုဒ-္
ေမြးေန႔ - (လ/ရက္/ႏွစ္))

သင္ဘယ္ေနရာမွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျခင္းကို
စိတ္ဝင္စားပါသလဲ? (ေက်ာင္း/တည္ေနရာ)
သင္သည္ သီးသန္႔အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသလား? ျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍
ထိုအစီအစဥ္ကို မွတ္ထားေပးပါ

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏ ေပါက္ၾကားမႈမရွေ
ိ စေရးဆုင
ိ ရ
္ ာ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ /လက္ခန
ံ ားလည္မႈ
Denver အစိုးရေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏယ
ြ မ
္ ႈ ရွိေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Denver အစုိးရေက်ာင္းအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သင္မ်ား၊ အျခားေသာတာဝန္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည္မဟုတ္ေသာ Denver အစုိးရေက်ာင္း၏
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားဖိုင္မ်ား အပါအ၀င္ (“အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ား”) အားေပါက္ၾကားမႈ မရွိေစေရး
ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ျပီး မိမိတစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ၄င္းအခ်က္အလက္တစ္ခုခုအား
၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္သည္ အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစေရး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံျပီး
အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယူေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္
အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္၏ အက်ိဳးစီပြါးအတြက္ (သို႔) အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုခု (သို႔) လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္
(သို႔) Denver အစုိးရေက်ာင္း၏ အက်ိဳးစီးပြါးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေစမည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မဆို ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းမခံရေအာင္ အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေပါက္ၾကားမႈမရွိေစေရးကို တာ၀န္ယူမည္္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Denver အစိုးရေက်ာင္း၏ သက္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားအား
လိုက္နာရန္ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ DPS ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ႏင
ွ ့္ အညီ ကၽြႏ္ုပ္သည္ Denver အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏
ဝန္ထမ္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုမွ် လက္ခံရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
ထပ္မံသေဘာတူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေလွ်ာက္လႊာအား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္၏အမည္ႏွင့္ ေမြးဖြားသည့္ရက္စြဲမ်ားကို
Denver အစုိးရေက်ာင္းဝန္ထမ္းမွ ျမင္ေတြ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။

Denver အစိုးရေက်ာင္းမွ ေတာင္းဆုိပါက (သို႔) ကြ်ႏုု္ပ္၏ဝန္ေဆာင္မအ
ႈ ား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္ Denver အစုိးရေက်ာင္း (သို႔)
၄င္း၏ဝန္ထမ္း (သိ႔)ု ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အၾကံညဏ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မ်ား၊ အသိသညာမ်ား (သို႔)
အျခားေသာပိုင္ဆိင
ု ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေပါက္ၾကားမခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ခ်ပ္ျပားမ်ား၊
ကြန္ျပဴတာမီဒီယာဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ား ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ဝယ္တြင္ရွိေနပါက (သို႔) ထိန္းသိမ္းထားပါက Denver အစုိးရေက်ာင္းသို႔
ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ကို ကြ်ႏု္ပ္နားလည္ သေဘာတူပါသည္။
<98/98/98% D:\000 proz Migue
ရက္စြဲ

လက္မတ
ွ ္

ရက္စြဲ

အမည္ကို ပံုႏွိပ္ပါ

Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
၇၂၀.၄၂၃.၃၀၀၂ ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခသ
ံ မိင
ု း္ အစီရင္ခစ
ံ ာ ဖြင္လ
့ စ
ွ ျ္ ခင္းႏွင့္ ခြင္ျ့ ပဳျခင္း
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခသ
ံ မိင
ု း္ အစီရင္ခစ
ံ ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင္လ
့ စ
ွ ျ္ ခင္း
Denver အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသည္ Verified Volunteers, 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (၈၅၅) ၃၂၆-၁၈၆၀ မွ ရယူသည္။
www.verifiedvolunteers.com,
လုပ္ျခင္းႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ရန္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

စားသံုးသူအစီရင္ခံစာႏွင္/့ (သို႔)

သင္ႏွင္ပ
့ တ္သက္ေသာ

သင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကာလ

စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ

ေနာက္ခံသမိုင္း
တစ္ေလွ်ာက္တြင္

စားသံုးသူအစီရင္ခံစာ

အခ်က္အလက္မ်ား

ပါရွိသည္။

ေနာက္ထပ္ေဖၚျပစရာ

(သို႔)

(“REPORT”)

တြင္

မွန္ကန္ေၾကာင္း

သေဘာတူညီခ်က္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
အတည္ျပဳၿပီးေသာ

ထပ္မံေပးစရာမလိုဘဲ

သင့္အစီရင္ခံစာကို လက္ရွိျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ထပ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရယူႏိုင္သည္။
အစီရင္ခံစာတြင္ သင့္အက်င့္စာရိတၱ၊ ထင္ေပၚမႈ၊ ကုိယ္ပိုင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္။
အစီရင္ခံစာတြင္

သက္ဆိုင္ရာ

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္

ျပည္နယ္ဥပေဒမွ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆိုင္ေသာ

ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္

ခရက္ဒစ္ ေနာက္ေၾကာင္းအခ်က္အလက္၊ ရာဇ၀တ္မႏ
ႈ ွင့္ အျခားအစိုးရ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အစိုးရတရားရံုး မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္
ယာဥ္ေမာင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရး အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ လိပ္စာသမိုင္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ကန္႔သတ္မထားပါ။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို
ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိမ
ု ်ား၊

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၊

တရားရံုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္

အျခားမွတ္တမ္းမ်ား

အပါအ၀င္

အစိုးရမွတ္တမ္းႏွင့္

ပုဂၢလိကအရင္းအျမစ္မ်ားမွ

ရယူႏိုင္သည္။
အထက္ေဖၚျပပါမ်ားမွလဲြ၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖင့္ ရရွိေသာစားသံုးသူ အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို ရရွိပါက ထိုအစီရင္ခံစာ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ နယ္ပယ္သည္
ပုဂၢိဳလ္ေရးရည္ညႊန္းခ်က္ အတြက္ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ္ __________________________________________

ေန႔စ-ြဲ ______________

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခသ
ံ မိင
ု း္ အစီရင္ခစ
ံ ာရယူရန္ ခြင္ျ့ ပဳျခင္း
(“COMPANY”) မွေပးအပ္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခံသမိင
ု ္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေနာက္ခံသမိုင္း
အစီရင္ခံစာရယူရန္ ခြင္ျ့ ပဳျခင္းကို ဖတ္ရႈၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (၈၅၅) ၃၂၆-၁၈၆၀ တြင္တည္ရွိေသာ
စားသံုးသူအစီရင္ခံေအဂ်င္စီ

www.verifiedvolunteers.com

၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္း

ကိုျပင္ဆင္ရန္

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းအစီရင္ခံစာကို ကုမၸဏီႏွင့္ ယင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ခန္႔အပ္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကုမၸဏီအား ကၽြႏ္ုပ္ကို
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ လက္ခံဆုးံ ျဖတ္ရာတြင္ကူညီရန္

ဤခြင္ျ့ ပဳခ်က္ရရွိသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒမွခြင္ျ့ ပဳထားသည္အထိ ကၽြႏ္ုပ္၏ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

လုပ္ငန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အသိေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ကၽြႏုပ
္ ္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ ႀကိဳတင္မွာၾကားထားစရာမလိုဘဲ မည္သည့္
ျပည္နယ္ (သို႔) ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ စိုးမိုးေရးေအဂ်င္စီ (သို႔) တရားရံုး၊ ပညာေရးအဖဲြ႔အစည္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္တမ္းေအဂ်င္စီ၊ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရို (သို႔)
အျခားအခ်က္အလက္
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

၀န္ေဆာင္မႈဗ်ဴရို

(သိ႔)ု

အတည္ျပဳစစ္ေဆးသူႏွင့္/(သိ)႔ု

အတည္ျပဳစစ္ေဆးသူကို

အခြင့္ေပးပါသည္။

အခ်က္အလက္
ကုမၸဏီသို႔ေပးရန္

ဤခြင့္ျပဳခ်က္၏

စုေဆာင္းေနရာမ်ားကို
ႏွင့္

ဖက္စီမိုင္း

ကၽြႏ္ုပ္ႏွင္ပ
့ တ္သက္ေသာ

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအား
(“ဖက္စ္”)၊

ကုမၸဏီသို႔

အီလက္ထေရာနစ္

(သိ႔)ု

အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို
ေပးအပ္ရန္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း

ဓါတ္ပံုမိတၱဴတို႔သည္

မူရင္းကဲ့သို႔

တရား၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူပါသည္။
စားသံုးသူ

ဘ႑ာေရး

ကာကြယ္မႈ

ဗ်ဴရို၏

“မွ်တေသာ

ခရက္ဒစ္အစီရင္ချံ ခင္း

အက္ဥပေဒ

ေအာက္ရွိ

သင့္အခြင့္အေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္”

လက္ခံရရွိေၾကာင္း၀န္ခပ
ံ ါသည္။
Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
၇၂၀.၄၂၃.၃၀၀၂ ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

မိတၱဴကို

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏အမည္
(ပံုႏိွပ္စာလံုး) ___________________________________________
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္မွတ္ - ________________________________________________ ေန႔စြဲ__________________

ရံုးသံုးအတြကသ
္ ာ
ဤစာကိုလက္ခံရရွိေသာ Denver အစိုးရေက်ာင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုေစတနာ့ဝန္ထမ္း၏
ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားကို ေတာင္းဆို၍ ျမင္ေတြ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။
ရက္စြဲ

လက္မွတ-္

ရက္စြဲ

အမည္ကို ပံုႏွိပ္ပါ -

Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
၇၂၀.၄၂၃.၃၀၀၂ ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

မွ်တေသာ ခရက္ဒစ္အစီရင္ချံ ခင္း အက္ဥပေဒ ေအာက္ရသ
ွိ င့္ အခြင္အ
့ ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဖက္ဒရယ္ မွ်တေသာ ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံျခင္း အက္ဥပေဒ (FCRA) သည္ တိက်မႈ၊ သာတူညမ
ီ ွ်မႈ၊ ႏွင့္ စားသံုးသူအစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ား၏ ဖိုင္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား၏
ကိယ
ု ္ပိုငမ
္ က
ႈ ို အားေပးသည္။ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိမ
ု ်ားႏွင့္ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား အပါအ၀င္ (ခ်က္လက္မတ
ွ ္ေရးျခင္း သမိင
ု ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိုငရ
္ ာ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္
ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ

သမိုင္းမွတတ
္ မ္းမ်ားကဲသ
့ ႔)ို

စားသံုးသူအစီရင္ခေ
ံ သာ

ေအဂ်င္စအ
ီ မ်ိဳးအစား

အခြင္အ
့ ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေအာက္တင
ြ ္ေပးထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခြင္အ
့ ေရးမ်ားႏွင့္

မ်ားစြာရွသ
ိ ည္။

FCRA

ပတ္သက္ေသာ

ေအာက္ရွိ

သင့္အဓိက

အခ်က္အလက္မ်ား

အပါအ၀င္

ပိမ
ု သ
ို လ
ိ ပ
ုိ ါက www.consumerfinance.gov/learnmore သိ႔၀
ု င္ေရာက္ပါ (သိ႔)ု ေအာက္ပါလိပစ
္ ာသိ႔ု စာေရးပါ - Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street N.W.,
Washington, D.C. 20552.
အကယ္၍ သင့္ဖိုငထ
္ ဲတင
ြ ္ပါေသာ အခ်က္အလက္ကို သင့္ကဆ
ို န္႔က်င္၍ အသံုးခ်ပါက သင့္ကိုအေၾကာင္းၾကားရမည္။ မည္သူမဆို ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာ (သိ႔)ု အျခားစားသံုးသူ
အစီရင္ခံစာတစ္မ်ိဳးကို

အသံုးျပဳ၍

သင္ေငြေၾကးေခ်းရန္

ေလွ်ာက္လႊာ၊

အာမခံ၊

(သိ႔)ု

အလုပ္အကိင
ု ္အတြက္

ျငင္းပယ္ျခင္း

-

(သိ႔)ု

သင့္ကဆ
ို န္႔က်င္ေသာ ေနာက္ထပ္လုပရ
္ ပ္ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္္ပါက သင့္ကို ထိုအခ်က္အလက္ကို ေပးေသာ ေအဂ်င္စီ၏ အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို သင့္အားေပးၿပီး
အေၾကာင္းၾကားရမည္။
သင္၏ဖိုငတ
္ င
ြ ္ ဘာေတြပါရွသ
ိ ည္ကို သင္သခ
ိ ြင္ရ
့ ွိသည္။ စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စ၏
ီ ဖိင
ု ္မ်ားတြငပ
္ ါရွိေသာ သင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး
(သင္၏ "ဖိုင္ ဖြင္လ
့ ွစ္ျခင္း")ကို သင္ေတာင္းဆိရ
ု ယူႏိုင္သည္။ . သင္သည္ သင္၏ လူမႈဖလ
ူ ုေ
ံ ရးနံပါတ္ အပါအ၀င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သက္ေသခံ
အေထာက္အထားကို ေပးအပ္ရန္လလ
ို မ
ိ ့္မည္။ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖြင္လ
့ ွစ္ျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္လိမ္မ
့ ည္။ အကယ္၍ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚပါက သင္သည္
ဖိုင္ဖင
ြ ္လ
့ ွစ္ျခင္းအခမဲက
့ ို ရရွိႏိုငသ
္ ည္။
- သင့္ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္သည္ သင့္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ လုပရ
္ ပ္ကျို ပဳလုပလ
္ ာျခင္း၊
- သင့္သက္ေသခံ အေထာက္အထားသည္ ခိုးယူျခင္းခံရၿပီး သင့္ဖိုငတ
္ ြငလ
္ ိမလ
္ ည္မႈ သတိေပးခ်က္ကို ထားရွိျခင္း၊
- လိမလ
္ ည္မေ
ႈ ၾကာင့္ သင့္ဖိုငတ
္ င
ြ ္ မတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွေ
ိ နျခင္း
- သင္သည္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ ရယူေနသူျဖစ္ျခင္း
- သင္ယခုအလုပ္မလုပေ
္ နေသာ္လည္း ေနာက္ရက္ ၆၀ အတြင္းအလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားျခင္းတိ႔ျု ဖစ္သည္။
ထပ္မံ၍ တစ္ႏိုင္ငလ
ံ ုးံ တြငရ
္ ွိေသာ ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိႏ
ု ွင့္ ႏိုငင
္ ံအ၀ွမ္းရွိ အထူးျပဳစားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားမွ ေတာင္းဆိပ
ု ါလွ်င္ စားသံုးသူအားလံုးသည္ ၁၂ လတိင
ု ္းတြင္
အခမဲ့ဖင
ြ ္လ
့ ွစ္ျခင္းတစ္ခက
ု ုရ
ိ ရွိသည္။ ထပ္တိုးအခ်က္အလက္မ်ားကို www.consumerfinance.gov/learnmore တြင္ၾကည့္ပါ။
သင့္တြင္

ခရက္ဒစ္အမွတတ
္ စ္ခက
ု ို

ေတာင္းဆိရ
ု န္

အခြင္အ
့ ေရးရွသ
ိ ည္။

ခရက္ဒစ္အမွတမ
္ ်ားသည္

ခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိမ
ု ်ား၏

အခ်က္အလက္ေပၚတြင္

အေျခခံေသာ

သင့္ခရက္ဒစ္တန္ဖိုး၏ နံပါတ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ခရက္ဒစ္အမွတ္ကို လူေနအိမေ
္ ျခ ေခ်းေငြမ်ား တြင္အသံးု ျပဳေသာအမွတ္မ်ား (သိ႔)ု ျဖန္႔ေ၀အမွတမ
္ ်ားကို ဖန္တီးေသာ
စားသံုးသူ

အစီရင္ခံေသာ

ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားမွ

ေတာင္းဆိုႏိုငသ
္ ည္၊

သိ႔ေ
ု သာ္ထ႔အ
ို တြက္

သင္အခေၾကးေငြ

ေပးရလိမ္မ
့ ည္။

အခ်ိဳ႕ေပါင္ႏွံေငြေၾကး

လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္

သင္သည္ခရက္ဒစ္အမွတ္ အခ်က္အလက္ကို ေပါင္ႏေ
ွံ ငြေၾကးေခ်းသူမွ အခမဲ့ရရွိႏိုင္သည္။
မျပည့္စုေ
ံ သာ (သိ႔)ု မတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္တင
ြ ္ျငင္းခံုရန္ အခြင္အ
့ ေရးရွသ
ိ ည္။ အကယ္၍သင္သည္ သင့္ဖိုင္တင
ြ ္ မျပည့္စုေ
ံ သာ (သိ႔)ု မတိက်ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေတြ႕ရွပ
ိ ါက

စားသံုးသူ

အစီရင္ခံေသာ

ေအဂ်င္စီမ်ားကို

အေၾကာင္းၾကားၿပီး

ေအဂ်င္စသ
ီ ည္

သင့္ျငင္းဆိုမႈ

မဟုတမ
္ ွနသ
္ ည္မလ
ွ ြ၍
ဲ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုျပဳရမည္။ ျငင္းဆိုမလ
ႈ ပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို www.consumerfinance.gov/learnmore တြင္ၾကည့္ပါ။
စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားသည္ အခ်က္အလက္ကို ျပင္ဆင္ရမည္ (သိ႔)ု မတိက်ေသာ၊ မျပည့္စံုေသာ (သိ႔)ု အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းမလုပ္ႏင
ုိ ္ေသာ အခ်က္အလက္ကို
ပယ္ဖ်က္ရမည္။ မတိက်ေသာ၊ မျပည့္စုေ
ံ သာ (သိ႔)ု အတည္ျပဳစစ္ေဆးျခင္းမလုပ္ႏုိငေ
္ သာ အခ်က္အလက္ကို ရက္ ၃၀ အတြငး္ ပယ္ဖ်က္ရမည္ (သိ႔)ု ျပင္ဆင္ရမည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္
စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စသ
ီ ည္ တိက်ေၾကာင္း အတည္ျပဳစစ္ေဆးထားေသာ အခ်က္အလက္ကို ဆက္လက္၍အစီရင္ခံႏိုင္သည္။
စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စသ
ီ ည္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာအက်ိဳးမဲသ
့ ည့္ အခ်က္အလက္ကို အစီရင္မခံႏိုင္ပါ။

ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ

ေအဂ်င္စသ
ီ ည္ ခုႏွစ္ႏွစထ
္ က္ေက်ာ္လြနေ
္ သာ အက်ိဳးမဲသ
့ ည့္ အခ်က္အလက္၊ (သိ႔)ု ၁၀ ႏွစထ
္ က္ေက်ာ္လြနေ
္ သာ ျခြတ္ျခံဳက်မႈမ်ားကို အစီရင္မခံႏိုင္ပါ။

Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
၇၂၀.၄၂၃.၃၀၀၂ ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

သင့္ဖိုငသ
္ ႔ို ၀င္ေရာင္ျခင္းသည္ ကန္႔သတ္မႈရသ
ွိ ည္။ စားသံုးသူ
အစီရင္ခံေသာ

ေအဂ်င္စသ
ီ ည္

သင္ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

အခ်က္အလက္ကို ခိင
ု ္လုေ
ံ သာလိုအပ္ခ်က္ရသ
ွိ ည့္ သူမ်ားကိသ
ု ာ ေပးအပ္ႏိုငသ
္ ည္ -- ပံုမွန္အားျဖင့္ ေငြေခ်းသူ၊ အာမခံသူ၊ အလုပ္ရင
ွ ္၊
အိမ္ပိုငရ
္ ွင၊္ (သိ႔)ု အျခားစီးပါြးေရးလုပ္ငန္းသိ႔ု ေလွ်ာက္ထားျခင္းတိ႔ျု ဖစ္သည္။ FCRA သည္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ခိင
ု ္လုေ
ံ သာလိုအပ္ခ်က္ရသ
ွိ ည့္ သူမ်ားကို သတ္မတ
ွ ္ေပးသည္။
အလုပရ
္ ွငမ
္ ်ားကို အစီရင္ခံစာ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ သင္သည္ သင္၏ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ကိုေပးရမည္။ စားသံုးသူ အစီရင္ခေ
ံ သာ ေအဂ်င္စသ
ီ ည္ သင္ႏင
ွ ့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္ကို သင့္အလုပရ
္ ွင၊္ (သိ႔)ု ျဖစ္ႏင
ို ္ေသာအလုပ္ရွငထ
္ သ
ံ ႔ို ထိသ
ု ႔ေ
ို ပးအပ္ရန္ သင္၏စာျဖင့္ေရးသားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ မေပးအပ္ႏိုင္ပါ။
စာျဖင့္ေရးသားေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ထရပ္ကားျဖင့္ကုန္စည္ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မလိုအပ္ပါ။
ပိုမသ
ို ိလပ
ို ါက www.consumerfinance.gov/learnmore သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
သင္၏ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခစ
ံ ာရွိ အခ်က္အလက္ကို အေျခခံ၍ သင္ရရွိေသာ ခရက္ဒစ္ႏင
ွ ့္ အာမခံ၏ "ႀကိဳတင္စစ
ီ စ္ထားေသာ" ေပးကမ္းမႈကုိ သင္သည္ ကန္႔သတ္ႏင
ို သ
္ ည္။
ခရက္ဒစ္ႏင
ွ ့္ အာမခံအတြက္ မလိလ
ု ားအပ္ေသာ "ႀကိဳတင္စစ
ီ စ္ထားေသာ" ေပးကမ္းမႈသည္ အကယ္၍သင္က သင့္အမည္ႏွင့္ လိပ္စာတိ႔က
ု ို ထိုေပးကမ္းမႈမ်ား အေျခခံေသာ
စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ရန္ သင္ေခၚဆိုႏိုငသ
္ ည့္ အခမဲ့ဖန
ု ္းနံပါတ္တစ္ခု ပါရွိရမည္။ သင္သည္ ႏိင
ု ္ငတ
ံ စ္၀ွမ္းခရက္ဒစ္ဗ်ဴရိုမ်ားကို ၁ ၈၈၈ ၅OPTOUT (၁ ၈၈၈ ၅၆၇ ၈၆၈၈)
တြငမ
္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပဳလုပႏ
္ ိုငပ
္ ါသည္။
ခ်ိဳးေဖာက္သမ
ူ ်ားထံမွ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိႏ
ု ိုင္သည္။ အကယ္၍ စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စီ (သိ႔)ု အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ စားသံုးသူအစီရင္ခံစာမ်ား
အသံုးျပဳသူ (သိ႔)ု စားသံုးသူ အစီရင္ခေ
ံ သာ ေအဂ်င္စသ
ီ ႔ို အခ်က္အလက္ ေပးအပ္သသ
ူ ည္ FCRA ကိခ
ု ်ိဳးေဖာက္ပါက သင္သည္ ျပည္နယ္ (သိ႔)ု ဖက္ဒရယ္တရားရံုးတြင္
တရားစဲြဆိုႏိုင္သည္။
သက္ေသခံအေထာက္အထား

ခိုးယူျခင္းခံရသူ

ႏွင့္

စစ္တပ္တင
ြ ္

အခ်ိန္ျပည့္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္

ထပ္မံ

အခြင္အ
့ ေရးမ်ားကို

ရရွသ
ိ ည္။

ပိုမသ
ို ိလပ
ို ါက www.consumerfinance.gov/learnmore သို႔၀င္ေရာက္ပါ။
ျပည္နယ္မ်ားသည္ FCRA ကိုမျဖစ္မေန လုပေ
္ ဆာင္ေစၿပီး ျပည္နယ္မ်ားစြာတိ႔တ
ု ြင္ သူတ႔က
ို ယ
ို ္ပိုင္ စားသံုးသူ အစီရင္ခံေသာ ဥပေဒမ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္
ျပည္နယ္ဥပေဒအရ သင့္တင
ြ ္ပိုမေ
ို သာ အခြင္အ
့ ေရးမ်ားရွသ
ိ ည္။ ပိုမသ
ို လ
ိ ိုပါက သင္၏စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီ (သိ႔)ု သင္၏ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သ႔ို ဆက္သြယပ
္ ါ။
သင္၏ ဖက္ဒရယ္ အခြင္အ
့ ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမသ
ို လ
ိ ိုပါက ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ -

ေအာက္ပါတိ႔ႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြနး္ ႏွင့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ -

ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ-

၁။ က။ စုစုေပါင္းပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံေက်ာ္ေသာ

က။ Bureau of Consumer Financial Protection

ဘဏ္မ်ား၊ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ခရက္ဒစ္သမဂၢမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္

1700 G Street NW

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား။

Washington, DC 20552

ခ။ ထိုခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘဏ္မ်ား၊ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊

ခ။ Federal Trade Commission: - Consumer Response Center - FCRA Washington, DC 20580

ခရက္ဒစ္သမဂၢမ်ား မဟုတ္သည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ ဗ်ဴရိုအျပင္

(၈၇၇) ၃၈၂-၄၃၅၇

စာရင္းပါရွိရမည္။
၂။ အထက္ပါ အမွတ္ ၁ တြင္မပါရွိေသာ အတိုင္းအတာအထိ က။ အမ်ိဳးသားဘဏ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ႏွင့္

က။ Office of the Comptroller of the Currency, Customer Assistance Group

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ဖက္ဒရယ္အခဲြမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီမ်ား

1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX 77010-9050

ခ။ ျပည္နယ္အသင္း၀င္ဘဏ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏

ခ။ Federal Reserve Consumer Help Center

ဖက္ဒရယ္အခဲြမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ေအဂ်င္စီမ်ား (ဖက္ဒရယ္အခဲြမ်ား၊

PO Box 1200

ဖက္ဒရယ္ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက အာမခံထားေသာ

Minneapolis, MN 55480

ျပည္နယ္အခဲြမ်ားအျပင္)၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ (သို႔)
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စီးပြါးျဖစ္ေငြေခ်း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္

Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
၇၂၀.၄၂၃.၃၀၀၂ ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

ထိန္းသိမ္းေရး အက္ဥပေဒအပိုင္း ၂၅ (သို႔) ၂၅က အရလည္ပတ္ေသာ
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား။

ဂ။ အသင္း၀င္မဟုတ္ေသာ အာမခံဘဏ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏

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

အာမခံျပည္နယ္အခဲြမ်ား ႏွင့္ အာမခံျပည္နယ္ ေငြစုအသင္းအဖဲြ႕မ်ား
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။ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ား

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

Office of Proceedings, Surface Transportation Board, Department of Transportation

သက္ဆိုင္သည္

၃၉၅ E Street, SW, Washington, DC 20423

၅။ ေၾကြးရွင္သည္ Packers and Stockyards အက္ဥပေဒႏွင့္

အနီးဆံုး Packers and Stockyards စီမံခန္႔ခဲြမႈ ဧရိယာႀကီးၾကပ္ေရးမႈဳး

သက္ဆိုင္သည္
၆။ စီပြါးေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ 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၊

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

Federal Intermediate Credit ဘဏ္မ်ား၊ ႏွင့္ Production Credit
အသင္းအဖဲြ႕မ်ား
၉။ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ဘ႑ာေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္

ေၾကြးရွင္လုပ္ငန္းလုပ္သည့္ ေဒသအတြက္ FTC ေဒသရံုးခန္း (သိ)႔ု Federal Trade Commission: Consumer Response

အထက္တြင္မပါရွိေသာ အျခားေၾကြးရွင္မ်ားအားလံုး

Center – FCRA, Washington, DC 20580 (၈၇၇) ၃၈၂-၄၃၅၇

စားသံုးသူမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးေအးခဲမက
ႈ ို ရယူရန္အခြင္အ
့ ေရးရွသ
ိ ည္
သင္သည္ သင္၏ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ''လံုျခံဳေရးေအးခဲမ'ႈ ' တစ္ခုကိုထားႏုိင္ခြင့္ရွိသည္၊ ယင္းသည္ စားသံုးသူအစီရင္ခံေသာ ေအဂ်င္စီမွ သင္၏အျမန္ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင့္ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို တားျမစ္လိမ့္မည္။ လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈကို သင္၏သေဘာတူညီခ်က္ မပါဘဲ အေၾကြး၀ယ္ျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား၊ ႏွင့္ သင့္အမည္ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္
ဖန္တီးထားသည္။

သို႔ရာတြင္

လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈသည္
အခ်ိန္မီအတည္ျပဳျခင္းကို

သင္၏ခရက္ဒစ္

ေနာက္ဆက္တဲြေတာင္းဆိုသည့္
ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊

အစီရင္ခံစာရွိ
(သို႔)

ေႏွာက္ယွက္ျခင္း

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္

အသစ္ေလွ်ာက္ထားမည့္
(သို႔)

ေငြေခ်းျခင္း၊

တားျမစ္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း

သင္၏ခရက္ဒစ္ဖိုင္တြင္ ကနဦး (သို႔) တိုးခ်ဲ႕လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္ကို အခမဲ့ ထားႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
သတိေပးခ်က္ျဖစ္သည္။

စားသံုးသူ၏

ခရက္ဒစ္ဖိုင္တြင္

ကနဦး

ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား
အေၾကြး၀ယ္ျခင္း၊
သင္သိရွိထားပါ။

ေပါင္ႏွံျခင္း၊

၀င္ေရာက္ျခင္းကို
(သို႔)

အေၾကြး၀ယ္ျခင္းကို

လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈအျပင္

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အသံုးျပဳသည့္
သက္တမ္းတိုးကိစၥမ်ားကို

အျခားေရြးခ်ယ္စရာအေနႏွင့္

သင္သည္

ကနဦး လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္သည္ စားသံုးသူ၏ ခရက္ဒစ္ဖိုင္တြင္ထားရွိေသာ ၁ ႏွစ္အတြက္

လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္ေတြ႔ျမင္ပါက

ခရက္ဒစ္အသစ္မတိုးခ်ဲ႕မီ

စားသံုးသူ၏

သက္ေသခံအေထာက္အထားကို

မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳရန္ အဆင့္မ်ားလိုအပ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ သက္ေသခံအေထာက္အထား ခိုးယူျခင္းခံရယူျဖစ္ပါက သင္သည္ ၇ ႏွစ္ၾကာရွည္ေသာ လိမ္ညာမႈသတိေပးခ်က္ တစ္ခုကို
ထားႏိုင္သူျဖစ္သည္။ သင္သည္လက္ရွိအေကာင့္တစ္ခုရွိၿပီး သင့္ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာရွိ အခ်က္အလက္ကို ထိုအေကာင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ (သို႔) စုေဆာင္းရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုပါက သင့္အတြက္
(သို႔) ထိုအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ (သို႔) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု (သို႔) ယင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးေအးခဲမႈကို အသံုးမျပဳႏိုင္ပါ။
အေကာင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတြင္ အေကာင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ခရက္ဒစ္လိုင္းတိုးျမင့္ျခင္း၊ အေကာင့္အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းရပ္မ်ားပါ၀င္သည္။

Volunteer Services - 1860 Lincoln St. 10th floor | Denver, CO | 80203
၇၂၀.၄၂၃.၃၀၀၂ ⬥ Volunteer_Services@dpsk12.org

