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तपाईंले �यंसेवकका लािग कहाँ �िच राख्नुभएको
छ? (िव�ालय/स्थान)
तपाईंले िनि�त काय�क्रमको लािग �यंसेवकमा
आवेदन िदं दै �नु �न्छ? यिद हो भने , कृपया
काय�क्रममा �ान िदनु होस्

�यंसेवक गोपनीयता सम्झौता/�ीकृित
उहाँह� Denver प��क �ूल र �स प�ात् �यंसेवक, इ�न� वा Denver प��क �ूलह�लाई सेवा प्रदान गन� अ� कुनै िविधवत प्रािधकृत ��� दु बैसँग
संल� �ँ दा, �यंसेवक सेवाह�को काय�स�ादनको स��मा प�ँ च हािसल गन� वा �ने कामदार कम� चारी फाइलह� र िव�ाथ� रे कड� ह� ("गोपनीय जानकारी")
सिहत तर िबना सीिमतता गोपनीय Denver प��क �ूलह�सँगको �ािम�का सबै जानकारी र सामग्रीह�को गोपनीयतालाई सुरि�त गनु� पछ� ।
साथै, म सहमत छु र �ीकार गछु� िक मैले गोपनीय जानकारीको गोपनीयतालाई संर�ण गन� छु र मैले कुनै पिन समयमा कुनै पिन गोपनीय जानकारी िलने छैन वा
दु �पयोग गन� छैन। मैले मे रो आफ्नो लाभ वा अ� कुनै पिन �वसाय वा ���को लािग वा Denver प��क �ूलका �िचह�को िव�� कुनै पिन त�रकामा
गोपनीय जानकारी प्रयोग गन� छैन। यो गोपनीयतालाई कायम रा�े दािय� िनर�र जारी रा�खने छ र यो सम्झौताको खारे जीपिछ पिन अ���मा रहने छ।
मे रो �यंसेवी सेवाह�को काय�स�ादनसँग स���त सबै उपयु� Denver प��क �ूलह�का नीितह�को पालना गन� �ीकार गछु� र सहमित जनाउँ छु। DPS
�यंसेवक अनु सार, म यो पिन �ीकार गछु� िक म Denver प��क �ूलको कम� चारी होइन र मे रो समय र सेवाह�को लािग कुनै पिन �ितपूित� वा लाभह� प्रा�
गन� छैन। म बुझ्दछु िक मे रो �यंसेवक आवेदनको प्रिक्रया �ँ दा मे रो नाम र ज� िमित DPS को कम�चारीले दे �ेछन् ।
म यसमा पिन सहमत छु र �ीकार गछु� िक Denver प��क �ूलह�को अनु रोधमा वा मेरा �यंसेवक सेवाह�को खारे जीमा, म Denver प��क �ूलह� वा
यसका कम�चारी वा िव�ाथ�ह�को िवचार, प्रिक्रया, धारणा वा अ� �ािम� स��ी वा गोपनीय जानकारी समावेश गन� र िवशेषत: मे रो �ािम� वा मे रो
िनय�णमा भएका सबै कागजात, िड� वा अ� कम्�ु टर िमिडया वा अ� सामग्रीह� सिहत यसका सबै स�ि� Denver प��क �ूललाई तु�� िफता� गन� छु।
िमित

ह�ा�र

िमित

पूरा नाम लेख्नुहोस्

�यंसेवक पृ �भूिम �रपोट� खुलासा तथा अिधकार
�यंसेवक पृ�भूिम �रपोट� स��ी खु लासा
Denver प��क �ूलले Verified Volunteers,113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860, www.verifiedvolunteers.com,
उपभो�ा �रपोट� र/वा �े��कपनसँगको स��मा तपाईंको बारे मा पृ�भूिम जानकारी समावेश गन� अनु स�ाना�क उपभो�ा �रपोट� ("�रपोट� ") बाट प्रा� गन�
स�ु�न्छ। Verified Volunteers ले अित�र� खुलासा वा अित�र� सहमित िबना तपाईंको �रपोट� अ�ाविधक गन�को लािग तपाईंको �े��कपन भरी अित�र�
�रपोट� ह� प्रा� गन� सक्छन् ।
�रपोट� मा तपाईंको पात्र, साधारण प्रित�ा, ���गत गुणह� र ब�े मोड बारे मा जानकारओ समावेश �न सक्छन्। REPORT मा क्रेिडट �रपोट� तथा इितहास जानकारी;
अपरािधक तथा अ� प��क रे कड� र इितहास; साव�जिनक अदालतका �रपोट� ह�; मोटर यातायात तथा ड�ाइिभङ रे कड� ह�; र सामािजक सुर�ा प्रमाणीकरण तथा
ठे गाना जानकारी लगायतका कुराह� समावेश �न्छन् तर उिचत रा� तथा संघीय कानू न अनु सार भएका सीमाह� लागू �न्छन् । यस जानकारीलाई क्रेिडट �ूरो,
सरकारी िनकाय तथा �ायपािलका रे कड� र अ� स्रोतह�बाट प्रा� गन� सिकन्छ।
यिद अनु स�ाना�क उपभो�ाको REPORT प्रा� ग�रएको छ भने , मािथका िववरणका साथमा, कुनै पिन उ� REPORT को प्रकृित तथा �ेत्र ���गत स�भ�ह�को
लािग �ने छ।

�यं सेवा आवे दकको ह�ा�र: __________________________________________

िमित: ______________

�यंसेवक पृ�भूिमको �रपोट� प्रा� गन� अिधकार
मै ले (“COMPANY”) र यस �यंसेवक पृ�भूिमको �रपोट� प्रा� गन� अिधकार�ारा उपल� गराइएको �यंसेवक पृ�भूिमको �रपोट� स���त खुलासा पढे को छु । मैले
तल ह�ा�र गरे र, मैले यस�ारा मे रो पृ�भूिमका �रपोट� ह� 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860,
www.verifiedvolunteers.com मा अव�स्थत उपभो�ा �रपोिट� ङ िनकायको प्रमािणत �यंसेवक�ारा तैयारी गन� र COMPANY तथा िनिद� � प्रितिनिधलाई
कानू नह�ले अनु मित िदएको हदस� यो अिधकारको प्रा�� पिछ तथा मे रो �े��कपन भरी कुनै पिन समय मलाई संल� गरी �े�ा िनण�य बनाउन COMPANY
लाई सहायता गन� उ� �रपोट� ह�को खुलासा गन� मा सहमित जनाउँ छु। यसका लािग, म यस�ारा आर�ण नगरी प्रमािणत �यंसेवक र/वा COMPANY आफैलाई म
स���त केही र सबै जानकारी प्र�ुत गन� कुनै पिन रा� वा संघीय कानू नह� प्रवत�न िनकाय वा अदालत, शैि�क संस्था, मोटर सवारी साधन रे कड� को िनकाय,
क्रेिडट �ुरो वा अ� जानकारी सेवा �ुरो तथा डाटाको भ�ारमा अिधकार प्रदान गछु� र COMPANY मा उ� जानकारी उपल� गराउन प्रमािणत
�यंसेवकह�लाई अिधकार प्रदान गछु� । म यसमा सहमत छु िक यो अिधकार-प्रदानको फेिसमाइल (�ा�), िवद् युतीय वा टोग्रािफक प्रितिलिप वा�िवक प्रित
समान मा� �ने छ।
मै ले उपभो�ा िव�ीय संर�ण �ूरोको "िन�� क्रेिडट �रपोिट� ङ ऐन अ�ग�तका तपाईंका अिधकारह�को सारांश" को प्रितिलिप प्रा� गरे को �ीकार गछु� ।

�यं सेवक आवे दकको नाम (छािपएको ___________________________________________
�यं सेवक आवे दकको ह�ा�र: ________________________________________________ िमित: __________________
काया� लय प्रयोजनको लािग मात्र
यो कागजात प्रा� गरे को Denver प��क �ूलको प्रितिनिधको �पमा, मलाई यो �यंसेवकको फोटो पिहचान मािगयो र दे खाइयो र ह�ा�र गरी सा�ीको �पमा
काम ग�रयो।
िमित:

ह�ा�र:

िमित:

नाम लेख्नु होस्:

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

िन�� क्रेिडट �रपोिट� ङ ऐन अ�ग�तका तपाईक
ं ा अिधकारह�को सारांश
स�ीय िन�� क्रेिडट �रपोिट� ङ ऐन (FCRA) ले उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीह�का फाइलह�मा भएका जानकारीको शु�ता, िन��ता र गोपनीयतालाई प्रव�� न गद� छ। �हाँ क्रेिडट
�ूरो र िविश� एजे�ीह� (ज�ै चेक ले खनका इितहास, िचिक�ा रे कड� र भाडाका इितहास रे कड� ह� िबक्री गन� ) सिहतका िविभ� प्रकारका उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीह� छन्। यहाँ
तपाईंका FCRA अ�ग�तका मु� अिधकारह� छन्। अित�र� अिधकारह� सिहतका थप जानकारीका लािग www.consumerfinance.gov/learnmore मा जानुहोस् वा
िन� ठे गानामा पत्राचार गनु�होस्: Consumer Financial Protection Bureau, 1700 G Street N.W., Washington, D.C. 20552.
तपाईंको फाइलको जानकारीलाई तपाईंको िव��मा प्रयोग ग�रयो भने तपाईंलाई बताइनुपछ� । तपाईंको क्रेिडट, बीमा वा रोजगारीको आवदे नलाई अ�ीकार गन� वा अ�था तपाईंका
िव�� िवप�रत काय�वाही गन� क्रेिडट �रपोट� वा अ� प्रकारको उपभो�ा �रपोट� प्रयोग गन� जोकोहीले तपाईंलाई जानकारी उपल� गराउने एजे�ीको नाम, ठे गाना र फोन न�र
बताउनुपछ� र िदनुपछ� ।
तपाईंलाई आफ्नो फाइलमा के छ भ�े थाहा पाउने अिधकार छ। तपाईंले उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ी (तपाईंको "फाइल खुलासा") को तपाईं बारे जानकारी अनुरोध गन� र प्रा� गन�
स�ु�नेछ। तपाईंलाई उिचत पिहचान उपल� गराउन आव�क छ, जसमा सामािजक सुर�ा न�र समावेश �नसक्छ। धेरै अवस्थाह�मा, खुलासा िनःशु� �न्छ। िन� अवस्थामा
तपाईंलाई िनःशु� फाइल खुलासा गन� अिधकार �न्छ:
- तपाईंको क्रेिडट �रपोट� को जानकारीको कारणले ���ले तपाईं िव�� िवप�रत काय�वाहीको कदम चालेमा;
- तपाईं पिहचान चोरी र तपाईंको फाइलमा जालसाजीपूण� सतक�ता रा�खएकोमा;
- जालसाजीको कारण तपाईंको फाइलमा अशु� जानकारी समावेश छ भने;
- तपाईं साव�जिनक सहायतामा �नु�न्छ भने;
- तपाईं बेरोजगार �नु�न्छ तर 60 िदन िभत्रमा रोजगारीको लािग आवेदन िदने अपे�ामा �नु�न्छ भने।
यसका साथै, सबै उपभो�ाह�लाई हरे क रा���ापी क्रेिडट �ुरो र रा���ापी िविश� उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीह�को अनुरोधमा हरे क 12 मिहनामा िनःशु� खुलासाको
अिधकारप्रा� �न्छ। अित�र� जानकारीको लािग www.consumerfinance.gov/learnmore मा हेनु�होस्।
तपाईंलाई क्रेिडट �ोर सो�े अिधकार छ। क्रेिडट �ोरह� भनेको क्रेिडट �ूरोह�का जानकारीको आधारमा तपाईंको िव�सनीयताको सङ्�ा�क सारांशह� �न्। तपाईंले उपभो�ा
�रपोिट� ङ एजे�ीह�बाट क्रेिडट �ोर अनुरोध गन� स�ु�न्छ, जसले आवासीय वा�िवक स�ि�का ऋणह�मा �ोर िसज�ना वा िवतरण गछ� न् तर तपाईंले यसका लािग भु�ानी
गनु�पछ� । केही िधतोब�क कारोबारह�मा, िधतोब�क लगानीकता�ह�बाट क्रेिडट �ोर स��ी जानकारी प्रा� गनु��नेछ।
तपाईंलाई अपूरो वा गलत जानकारीको लािग िववाद गन� अिधकार छ। यिद तपाईंले आफ्नो फाइलमा अपूरो वा गलत जानकारी छ भ�े पिहचान गनु��न्छ र यसलाई उपभो�ा एजे�ीमा
�रपोट� गनु��न्छ भने, तपाईंको िववाद �थ� न�ँदास� एजे�ीले अनुस�ान गनु�पछ� । िववाद स��ी प्रिक्रयाह�को बयानको लािग www.consumerfinance.gov/learnmore मा
हेनु�होस्।
उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीह�ले गलत, अपूण� वा अप्रमािणत जानकारीलाई सुधान� वा मेटाउन पछ� । गलत, अपूण� वा अप्रमािणत जानकारीलाई प्रायजसो 30 िदन िभत्रमा हटाउने वा
सुधान� गनु�पछ� । य�िप, उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीले आफूले सही छ भनी प्रमािणत गरे को जानकारीलाई �रपोट� गन� जारी रा� सक्छ।
उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीह�ले �ाद सिकएका नकारा�क जानकारीलाई �रपोट� नगन� सक्छ। धेरै जसो अवस्थाह�मा, उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीह�ले सात वष�भ�ा पुराना वा टाट
प�े का स��ी नकारा�क जानकारीलाई �रपोट� नगन� सक्छ।
तपाईंको फाइल प�ँच गन� सीिमत छ। उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीले तपाईं बारे जानकारी मा� आव�कताह� भएका मािनसह�लाई मात्र -- अथा�त प्राय: जसो क्रेिडटर, बीमक,
रोजगारदाता, घरधनी वा अ� �वसायमा आवेदन िदनका लािग उपल� गराउने बारे सोँच्दछ। FCRA ले ितनीह�को प�ँचको मा� आव�कतालाई पिहचान गद� छ।
रोजगारदाताह�लाई �रपोट� ह� उपल� गराइनका लािग तपाईंले आफ्नो मञ्जुरी िदनुपछ� । उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ीले तपाईं बारे जानकारी रोजगारदातालाई तपाईंको िल�खत
मञ्जुरी िबना रोजगारदाता वा स�ािवत रोजगारदातालाई निदन सक्छ। ट� िकङ उ�ोगमा सामा�तया िल�खत मञ्जुरी आव�क नपन� सक्छ। थप जानकारीका
लािग www.consumerfinance.gov/learnmore मा जानुहोस्।
तपाईंले आफ्नो क्रेिडट �रपोट� मा भएको जानकारीको आधारमा क्रेिडट र बीमाका "पिहले ��न ग�रएका" प्र�ावह�लाई सीिमत बनाउन स�ु�न्छ। यिद तपाईंले अनपेि�त "पिहले
��न ग�रएका" क्रेिडट र बीमाका यी प्र�ावह�बाट आफ्नो नाम र ठे गाना हटाउन छनोट गनु��न्छ भने ियनीह�का प्र�ावह�मा तपाईंले फोन गन� स�े टोल फ्री न�र समावेश गरे को
�नुपछ� । तपाईं नेसनवाइड क्रेिडट �ूरोह�लाई 1 888 5OPTOUT (1 888 567 8688) मा फोन गरे र बािहर िन�न स�ु�न्छ।
तपाईंले उ��नकता�ह�बाट �ितह�को दाबी गन� स�ु�न्छ। यिद उपभो�ा �रपोिट� ङ एजे�ी वा केही अवस्थाह�मा उपभो�ा �रपोट� का प्रयोगकता� वा उपभो�ा �रपोिट� ङ
एजे�ीलाई जानकारी उपल� गराउनेले FCRA को उ��न गद� छन् भने तपाईं रा� वा संघीय अदालतमा मु�ा दायर गन� स�म �न स�ु�न्छ।
चोरीका पीिडतह�लाई पिहचान गनु�होस् र सिक्रय �ुटी सैिनकलाई अित�र� अिधकार �न्छ। थप जानकारीका लािग www.consumerfinance.gov/learnmore मा जानुहोस्।
रा�ले FCRA लागू गन� सक्छ र धेरै रा�ह�का आ-आफ्नै उपभो�ा �रपोिट� ङ कानूनह� छन्। केही अवस्थाह�मा, तपाईं लाई रा� कानून अ�ग�त थप अवस्थाह� �न सक्छन्। थप
जानकारीका लािग, तपाईंको स्थानीय उपभो�ा संर�ण एजे�ी वा तपाईंको रा� एटोन� जेनरलमा स�क� गनु�होस्। तपाईंका संघीय अिधकारह�को बारे मा थप जानकारीका लािग
िन�मा स�क� गनु�होस्:
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प्र�ह� वा सरोकारह�का लािग:

कृपया िन�मा स�क� गनु�होस्:

1. a. कूल स�ि� $10 भएका र ितनीह�का स��ह� भएका ब�क,
बचत सं गठन र क्रेिडट यू िनयनह�।

a. Bureau of Consumer Financial Protection (उपभो�ा िव�ीय सं र�ण �ू रो)
1700 G Street NW
Washington, DC 20552

B. ब�क, बचत सं गठन वा क्रेिडट यू िनयनह� नभएका ��ा
स��ह�लाई पिन �ू रोका साथसाथै सू चीब� ग�रनु पछ� :

b. Federal Trade Commission (सं घीय �ापार आयोग): उपभो�ा रे �ो� के� - FCRA Washington, DC 20580
(877) 382-4357

2. मािथको व�ु 1 मा समावे श नग�रएको दायरामा:
a. ने�ल ब�क, स�ीय बचत सं गठन र वै देिशक ब�कह�का स�ीय शाखा
र सं घीय एजे�ीह�

A. Office of the Comptroller of the Currency (मु द्रा महालेखा परी�कको काया� लय) -ग्राहक सहायता समू ह
1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX 77010-9050

b. रा�को सद� ब� क, वै देिशक ब�कह�का शाखा र एजे�ीह�
(स�ीय शाखा, सं घीय एजे�ी र वै देिशक ब� कह�का बीिमत रा�
शाखाह� बाहे क), फेडरल �रजभ� ऐन को ख� 25 वा 25A अ�ग� त
वै देिशक ब�कह�को �ािम�मा रहे को वा यी�ारा िनय��त �ावसाियक
लगानी क�नीह�।

b. Federal Reserve Consumer Help Center (फेडरल �रजभ� उपभो�ा म�त के�)
PO Box 1200
Minneapolis, MN 55480

c. गैर-सद� बीमाकृत ब� क, वै देिशक ब� कह�का बीमाकृत रा� शाखा र
बीमाकृत रा� बचत सं गठनह�

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

d. स�ीय क्रेिडट यू िनयनह�

d. उपभो�ा सं र�णको राि��य क्रेिडट यु िनयन प्रशासन काया� लय (OCP)
उपभो�ा अनुपालन तथा आउट�रच िडिभजन (DCCO), 1775 Duke Street, Alexandria, VA 22314

3. वायु वाहकह�

वायु प्रवत�न तथा प्रिक्रयाका सहायक जनरल परामश�दाता, वायु उपभो�ा सं र�ण िडिभजन
यातायात िवभाग, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590

4. सफ�स ट� ा�पोट� शन बोड� सँग स���त क्रेिडटरह�

कानूनी काय� वाही काया� लय, सफ�स ट� ा�पोट� शन बोड� , यातायात िवभाग
395 E Street, SW, Washington, DC 20423

5. �ाकरह� र �कयाड्� स ऐनसँ ग स���त क्रेिडटरह�

सबैभ�ा निजकको �ाकरह� र �कयाड्� स �े त्रीय सु प�रवे �क

6. साना �वसाय लगानी क�नीह�

पुँ जी प�ँ चका एसोिसयट सहायक प्रशासक, सं यु� रा� अमे �रका साना �वसाय प्रशासन
409 Third Street, SW, 8th Floor, Washington, DC 20416

7. ब्रोकर र िडलरह�

िधतोपत्र िविनमय आयोग, 100 F St NE, Washington, DC 20549

8. फेडरल �ा� ब�क, फेडरल �ा� ब� क एसोिसएसन, फेडरल
इ�रिमिडयट क्रेिडट ब� क र उ�ादन क्रेिडट एसोिसएसनह�

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

9. खु द्रा �ापारीह�, िव� क�नीह� र मािथ सू चीब� नभएका अ�
सबै क्रेिडटरह�

क्रेिडटह� स�ािलत �े त्रको FTC �े त्रीय काया� लय वा स�ीय �ापार आयोग: कन्जुमर रे �ो� से �र – FCRA, Washington,
DC 20580 (877) 382-4357

उपभो�ाह�लाई सुर�ा िधतो प्रा� गन� अिधकार छ
तपाईंसँग आफ्नो क्रेिडट �रपोट� मा "सु र�ा फ्रीज" रा�े अिधकार छ जसले तपाईंको �� �ीकृित िबना तपाईं को क्रेिडट �रपोट� मा जानकारी खु लासा गन�बाट उपभो�ा-�रपोिट� ङ एजे�ीलाई प्रितब� लगाउनेछ।
सु र�ा फ्रीजलाई तपाईंको सहमित िबना आफ्नो नाममा क्रेिडट, ऋण र से वाह� �ीकृत �नबाट रोकथाम गन� िडजाइन ग�रएको हो। य�िप, तपाईं सचेत �नुपछ� िक तपाईंको क्रेिडट �रपोट� मा ���गत र आिथ� क
जानकारीमा प�ँ च गन� मािनसह� मािथ िनय�ण गन� सु र�ा फ्रीजको प्रयोगले नयाँ ऋण, क्रेिडट, मोग� ज वा क्रेिडटको ए�टे �न समावे श गन� अ� कुनै पिन खाता स��मा तपाईं को कुनै पिन आगामी अनुरोध
वा आवे दनको सामियक �ीकृितमा िवल�, ह��े प वा प्रितब� लगाउन स�ेछ। सु र�ा फ्रीजको वै क��कको �पमा तपाईंसँग आफ्नो क्रेिडट फाइलमा िबना कुनै शु� प्रार��क वा िव�ार ग�रएको छल
सतक�ता रा�े अिधकार �न्छ। प्रार��क छल सतक�ता 1 वष� सतक�ता हो जसलाई उपभो�ाको क्रेिडट फाइलमा रा�खन्छ। उपभो�ाको क्रेिडट फाइलमा छल सतक�ता िडस्�े भएको दे खेमा नयाँ क्रेिडट िव�ार
गनु� पू व� �वसायले उपभो�ाको पिहचान प्रमािणत गन� कदमह� चाल्न आव�क �न्छ। यिद तपाईं पिहचान चोरीबाट पीिडत �नु�न्छ भने तपाईं िव�ार ग�रएको छल सतक�ताको हकदार �नु�न्छ जु न 7 वष�स�
�ाद भएको छल सतक�ता हो। खाताको समी�ा वा स�लनको प्रयोजनका लािग तपाईंको क्रेिडट �रपोट� मा जानकारी अनुरोध गन� िव�मान खाता भएका ��� वा सं स्था वा यसका स��न प्रा�ह� वा ��� वा
सं स्थाको तफ�बाट प्रितिनिध� गन� स�लन एजे �ीह�मा सु र�ा फ्रीज लागू �ँ दैन। खाताको समी�ामा खाता मम� तसँ ग स���त गितिविधह�, िनरी�ण, क्रेिडट लाइन वृ ��ह� र खाता �रवृ �� तथा बढु वाह�
समावे श �न्छ।
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