
 

 

<<Date>> (Format: Month Day, Year) 
 

የማንቂያ ኮድ: XXXXXX 

<< የመጀመሪያው ስም>> << የአያት ስም>> 
<< አድራሻ>> 
<< ከተማ>>, <<ስቴት>> <<ዚፕ>> 
 

ጉዳዩ: ጠቃሚ የመረጃ ደህንነት ማስታወቂያ ከ Washington ፍቃድ መስጫ መምሪያ 
 
ውድ <<የመጀመሪያው ስም>> <<የአያት ስም>>፣ 
 

ይህ ደብዳቤ የተቀበሉት የንግድ ወይም ሙያዊ ፍቃድ ስላለዎት ወይም በ Washington ስቴት ፍቃድ መስጫ መምሪያ 
(Department of Licensing, "DOL") ለሚተገበረው የንግድ እና ሙያዊ ፍቃድ ስርዓት (Business and Professional 
License System, "B & P System") መረጃ ስላቀረቡ ነው። የB&P ሲስተም በሁለቱም በDOL እና በፕሮፌሽናል 
መሐንዲሶች እና የመሬት ቀያሾች (Board of Registration for Professional Engineers & Land Surveyors, 
BRPLES) የምዝገባ ቦርድ ለተሰጡ ፈቃዶች መረጃን ያካትታል። 
 

DOL በ B&P System ውስጥ ባለው የፈቃድ መዝገብዎ ውስጥ ያለው የግል መረጃ ላልተፈቀደ ተግባር መጋለጡን 
ለይቷል። በያዙት የፈቃድ አይነት ላይ በመመስረት የተጋለጠው መረጃ የእርስዎን ስም፣ የኢሜል አድራሻ፣ የማህበራዊ 
ዋስትና ቁጥር፣ የትውልድ ቀን እና/ወይም የመንጃ ፍቃድ ቁጥርን ሊያካትት ይችላል። ይህ እንዴት እንደተከሰተ 
እየመረመርን ስንሆን፣ ሳይዘገይ ይህን ማሳወቂያ ለእርስዎ ማድረሳችን በጣም አስፈላጊ ነው። መረጃዎን ለመጠበቅ 
እንዲረዳዎ፣ የአንድ ዓመት ነጻ የክሬዲት ክትትል እና የማንነት ስርቆት ጥበቃ አገልግሎቶችን እየሰጠን ነው። 
 
ምን ተፈጠረ? 
በጃንዋሪ 24 ቀን 2022፣ DOL ከ B & P ሲስተም የመጣ የሚመስለው ውሂብ ያለፈቃድ መድረሱን አወቀ። ወዲያውኑ 
የB&P ሲስተምን ከመስመር ውጭ ወስደን የB&P ሲስተምን በማስተናገድ ላይ የተሳተፉትን አገልግሎት መስጫዎችን 
አስጠንቅቀናል። ይህ እንዴት እንደተፈጠረ ጥልቅ ምርመራ ጀመርን እና በአገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ያለውን የሳይበር 
ደህንነት ኤክስፐርትን በማሳተፍ ዝርዝር የፎረንሲክ ትንተና አደረግን። 
 
የአሽከርካሪዎች እና የተሽከርካሪዎች ፍቃድ ስርዓትን ጨምሮ በ DOL በሚሰራ ማንኛውም ሌላ አጠራጣሪ እንቅስቃሴ 
አልተገኘም ሁሉም በቅርበት እየተመለከቱ ናቸው።  
 
ምን መረጃ ተካቷል? 
በእርስዎ የDOL ፕሮፌሽናል ወይም የንግድ ፍቃድ መዝገብ ውስጥ ያለው የግል መረጃ ባልተፈቀደለት ሰው ሊገኝ 
እንደሚችል አአውቀናል። በያዙት የፈቃድ አይነት ላይ በመመስረት የተጎዳው መረጃ የእርስዎን ስም፣ የኢሜል አድራሻ፣ 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር፣ የትውልድ ቀን እና/ወይም የመንጃ ፍቃድ ቁጥርን ሊያካትት ይችላል።  
 
ምንእየሠራን ነው? 
የኛን ፕሮፌሽናል እና የሥራ ፍቃድ ባለቤቶችን መረጃ ለመጠበቅ DOL ወዲያውኑ B&P ሲስተምን ከመስመር ውጭ 

ወሰደ። ስለ ክስተቱ ጥልቅ ምርመራ ለማድረግ ከአገልግሎት መስጫዎቻችን፣ ከ Washington ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ 
(Washington Technology Solutions, WaTech) እና በአገር አቀፍ ደረጃ እውቅና ካለው የሳይበር ደህንነት ባለሙያ ጋር 



 

 

እየሠራን ነው። ህግ አስከባሪ አካላትም ይሳተፋሉ። ምርመራው ያልተፈቀደውን እንቅስቃሴ ምንጭ እና ተጎጂ ሊሆኑ 
የሚችሉ ግለሰቦችን ለማወቅ እየረዳን ነው፣ ስለዚህ እኛ ድጋፍ ልናደርግላቸው እንችላለን። የB&P ስርዓትን ለመጠበቅ 
ተጨማሪ መከላከያዎችን ተግባራዊ እናደርጋለን። ልክ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ተገቢ እንደሆነ፣ የB&P ስርዓቱ ወደ ኦንላይን 
ይመለሳል።  
 
የእኛ የአገልግሎት በተቋረጠበት ጊዜ ፍቃዳቸው ያለፈባቸው ባለፈቃዶች ላይ የሚኖረውን ተጽእኖ ለመገደብ ሲባል፣ እስከ 
ኤፕሪል 1 ቀን 2022 ድረስ ሁሉንም ዘግይቶ የማቅረብ ቅጣቶችን በቀጥታ እንተወዋለን። በተጨማሪም፣ በመቋረጡ 
ምክንያት የቆሙትን እድሳት በፍጥነት ለማካሄድ ፕሮቶኮሎችን ተግባራዊ እናደርጋለን። በመጠባበቅ ላይ ያሉ የፍቃድ 
ጥያቄዎችን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት እባክዎን ድህረ ገጻችንን በ፦ www.dol.wa.gov/outage ላይ ይጎብኙ። 
 
ምን እንድምንመክር  
በአደራ የተሰጡን የግል መረጃ ፍቃድ መስጫዎችን ደህንነት በቁም ነገር እንወስዳለን። ይህ ደብዳቤ ከ Experian ጋር 
ለክሬዲት ክትትል እንዴት መመዝገብ እንደሚችሉ ልዩ መመሪያዎችን ይዟል፣ እንዲሁም ከክፍያ ነፃ በሆነው የ Experian 
የክትትል ምርት እና የማንነት መመለሻ አገልግሎት እንዲጠቀሙ እናበረታታዎታለን።  
 
ይህ ጉዳይ ሊያመጣብዎት ስለሚችለው ስጋት እና ችግር ከልብ እናዝናለን። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎን 
የጥሪ ማዕከላችንን በ ((855) 568-2160 ከሰኞ-አርብ ከቀኑ 8፡00 AM – 5፡00 PM በፓሲፊክ ሰዓት አቆጣጠር ያግኙ 
ወይም www.dol.wa.gov/outage ን ይጎብኙ። 
 
 
ሠላምታ ጋር 
 
The Washington State Department of Licensing 
P.O. Box 9020 
Olympia, Washington 98507-9020 
 

tel:855.568-2052


 

 

የማንነት ማስመለሻ አገልግሎቶች — ምንም ምዝገባ አያስፈልግም 

የማንነት መመለስ እርዳታ በ Experian በኩል ወዲያውኑ ለእርስዎ ይገኛል። መመዝገብ አያስፈልግዎትም። በዚህ ክስተት ምክንያት መረጃህን 
በማጭበርበር ተጠቅመህ ነበር ብለህ ካመንክ እና እነዚህን ጉዳዮች እንዴት መፍታት እንደምትችል መወያየት ከፈለግክ እባክህ የኤክስፐርያን ወኪል 
አግኝ። በ Experian ለሚሰጠው የማንነት መመለሻ አገልግሎት የብቁነት ማረጋገጫ እንዲሆን የተሳትፎ ቁጥርን <<b2b_ text_2(engagement 
number)>> ለማቅረብ ይዘጋጁ። 

ሁኔታዎን ከወኪሉ ጋር ከተነጋገሩ በኋላ፣ የማንነት ማስመለስ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ከተረጋገጠ፣ ጉዳዩ ከተፈፀመበት ቀን ጀምሮ የተከሰተውን 
እያንዳንዱን የማጭበርበር ክስተት ለመመርመር እና ለመፍታት (እንደአስፈላጊነቱ፣ ክሶችን ለመሞገት እና ሒሳቦችን ለመዝጋት ክሬዲት ሰጪዎችን 
በማነጋገር እርስዎን መርዳትን፣ ከሦስቱ ዋና ዋና የክሬዲት ቢሮዎች ጋር ባለዎት ክሬዲት ፋይልዎ ላይ እገዳ በማስቀመጥ እርስዎን መርዳትን፤ እና 
እርስዎን ማንነት ወደነበረበት እንዲመለስ ለማገዝ የመንግስት ኤጀንሲዎችን በማነጋገር መርዳትን ጨምሮ) ከርስዎ ጋር አብሮ ለመሥራት 
Experian ማንነት ማስመለሻ ወኪል ይገኛል። 

እባክዎን የማንነት ማስመለስ አገልግሎት ይህ ደብዳቤ ከተፃፈበት ቀን ጀምሮ ለአንድ አመት ለእርስዎ የሚገኝ እና በዚህ ጊዜ ምንም አይነት 
እርምጃ የማይፈልግ መሆኑን ልብ ይበሉ። የዚህ አቅርቦት ውሎች እና ግዴታዎ በ www.ExperianIDWorks.com/restoration ላይ ይገኛሉ። 
 

በ EXPERIAN IDENTITYWORKS ውስጥ እንዴት መመዝገብ እንደሚቻል  

እንዴት መመዝገብ እንደሚቻል  

በExperian IdentityWorks በኩል የማጭበርበሪያ መጠቆሚያ መሳሪያውን እንደ የአንድ ዓመት አባልነት ማሟያ እንዲያነቁ እናበረታታዎታለን። 
ይህ ምርት የማንነት ማወቂያን እና የማንነት ስርቆትን መፍታት ይሰጥዎታል። የእርስዎን የግል መረጃ መከታተል ለመጀመር፣ እባክዎን 
የሚከተሉትን ደረጃዎች ይከተሉ፦ 

• እስከ ሜይ 24 ቀን 2022 ድረስ መመዝገብዎን ያረጋግጡ። (የእርስዎ ኮድ ከዚህ ቀን በኋላ አይሰራም።)  

• ለመመዝገብ የ Experian IdentityWorks ድረ ገጽን ይጎበኙ: https://experianidworks.com/3bcredit 

• የማንቂያ ኮድዎን ይስጡ: <<activation code s_n>> 

• የተሳትፎ ቁጥርዎን ይስጡ: <<b2b_text_2(engagement number)>> 

ስለ ምርቱ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ በዚህ ክስተት ምክንያት በተፈጠረው የማንነት መመለስ ላይ እገዛ ከፈለጉ ወይም በ Experian IdentityWorks 
ኦንላይን ከመመዝገብ ሌላ አማራጭ ከፈለጉ እባክዎን የ Experian የደንበኛ እንክብካቤ ቡድንን እስከ በሜይ 24 ቀን 2022 ድረስ በ 1-877-288-
8057 ያግኙ። በ Experian ለሚሰጠው የማንነት መመለሻ አገልግሎት የብቁነት ማረጋገጫ እንዲሆን የተሳትፎ ቁጥርን <<b2b_ 
text_2(engagement number)>> ለማቅረብ ይዘጋጁ። 

የእርስዎን የአንድ ዓመት የ Experian Identityworks አባልነት በተመለከተ ተጨማሪ ዝርዝሮች 

በExperian IdentityWorks ውስጥ ለመመዝገብ ክሬዲት ካርድ አያስፈልግም። ማንኛውንም የማጭበርበር ጉዳዮችን በተመለከተ Experian ንን 
ወዲያውኑ ማግኘት ይችላሉ እንዲሁም ወደ Experian IdentityWorks አንዴ ከተመዘገቡ የሚከተሉትን ባህሪያት ማግኘት ይችላሉ፦ 

• በምዝገባ ወቅት የ Experian ክሬዲት ሪፖርት፦ ከክሬዲት ፋይልዎ ጋር ምን አይነት መረጃ እንደተገናኘ ይመልከቱ። ዕለታዊ 
የክሬዲት ሪፖርቶች ኦንላይን አባላት ብቻ ይገኛሉ።* 

• ክሬዲት ክትትል፦ የ Experian፣ Equifax እና Transunion ፋይሎችን ለማጭበርበር አመልካቾችን በንቃት ይከታተላል። 

• ማንነትን ማስመለስ: ከክሬዲት ጋር የተያያዙ እና ከክሬዲት ጋር ያልተያያዘ ማጭበርበርን ለመፍታት እርስዎን ለመርዳት ማንነት 
አስመላሽ ባለሙያዎች ወዲያውኑ ይገኛሉ። 

• Experian IdentityWorks ExtendCARETM: የ Experian IdentityWorks አባልነትዎ ካለቀ በኋላም ተመሳሳይ ከፍተኛ ደረጃ 
የማንነት ማስመለሻ ድጋፍ ያገኛሉ። 

• $1 ሚሊየን የማንነት ስርቆት መድን**: ለተወሰኑ ወጪዎች እና ላልተፈቀዱ የኤሌክትሮኒክስ ፈንድ ዝውውሮች ሽፋን ይሰጣል። 

 
የግል መረጃዎን ለመጠበቅ የሚረዱ ተጨማሪ እርምጃዎች 

የሂሳብ መገለጫዎችዎን ይገምግሙ እና አጠራጣሪ እንቅስቃሴን ለህግ አስከባሪ ያሳውቁ፦እንደ ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ፣ ንቁ ሆነው እንዲቀጥሉ 
እና የሂሳብ መግለጫዎችዎን እና የክሬዲት ሪፖርቶችን በቅርበት እንዲገመግሙ እንመክራለን። በሂሳብ ላይ አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ካጋጠምዎ 
ሂሳቡ የተያዘበትን የፋይናንስ ተቋም ወይም ኩባንያ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለብዎት። እንዲሁም ማንኛውንም የማጭበርበር ድርጊት ወይም 
ማንኛውም የተጠረጠረ የማንነት ስርቆት ክስተት ለትክክለኛ የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት፣ ለስቴትዎ ጠቅላይ አቃቤ ህግ እና/ወይም ለፌደራል 
ንግድ ኮሚሽን (Federal Trade Commission, "FTC") ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። 

የክሬዲት ሪፖርት ቅጂ፦ ከሦስቱ ዋና ዋና የክሬዲት ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች ከእያንዳንዱ በ12 ወሩ አንድ ጊዜ 
www.annualcreditreport.com/ ን በመጎብኘት፣ በነፃ የስልክ መስመር 877-322-8228 በመደወል ወይም ዓመታዊ የክሬዲት ሪፖርት 

መጠየቂያ ቅጽን በመሙላት (Annual Credit Report Request Form) እና ወደ Annual Credit Report Request Service, 
P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348 ፖስታ በመላክ የክሬዲት ሪፖርት ነፃ ቅጂን ማግኘት ይችላሉ። እንዲሁም ከሚከተሉት ሶስት 
የብሔራዊ ክሬዲት ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች አንዱን ማነጋገር ይችላሉ፡- 

http://www.experianidworks.com/restoration
http://www.annualcreditreport.com/,


 

 

 
Equifax Experian TransUnion 

P.O. Box 105851 

Atlanta, GA 30348 1-

800-525-6285 

P.O. Box 9532 

Allen, TX 75013 1-

888-397-3742 

P.O. Box 1000 Chester, 

PA 19016 1-877-322-

8228 

     www.equifax.com       www.experian.com             www.transunion.com 

 

የማጭበርበር ማንቂያ፡- የማጭበርበር ማንቂያ በክሬዲት ሪፖርትዎ ላይ ማስቀመጥ ሊፈልጉ ይችላሉ። የመጀመሪያ ማጭበርበር ማንቂያ ነፃ ነው 
እና ለአንድ አመት በክሬዲት ፋይልዎ ላይ ይቆያል። ማንቂያው በሪፖርትዎ ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ የማጭበርበር ድርጊቶችን ለአበዳሪዎች 
ያሳውቃል እና አበዳሪው በስምዎ መለያዎችን ከመክፈቱ በፊት እርስዎን እንዲያገኝ ይጠይቃል። በእርስዎ የክሬዲት ሪፖርት ላይ የማጭበርበር 
ማንቂያ ለማስቀመጥ፣ ከላይ የተጠቀሱትን ሶስት የክሬዲት ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎችን ያግኙ። ተጨማሪ መረጃ በ 
www.annualcreditreport.com ላይ ይገኛል። 

የደህንነት እገዳ፡ በክሬዲት ፋይልዎ ላይ የደህንነት እገዳ የማድረግ መብት አልዎት። ይህ ያለእርስዎ ፈጣን ፍቃድ አዲስ ክሬዲት በስምዎ 
እንዳይከፈት ይከላከላል። የዋስትና ማገድ የተነደፈው አበዳሪዎች ያለፈቃድዎ የእርስዎን የክሬዲት ሪፖርት እንዳይደርሱበት ለመከላከል ነው። 
በውጤቱም፣ የደህንነት ማቆሚያ መጠቀም ብድር የማግኘት ችሎታዎን ሊያደናቅፍ ወይም ሊያዘገየው ይችላል። ከእያንዳንዱ የክሬዲት ሪፖርት 
አድራጊ ኤጀንሲ ጋር በክሬዲት ፋይልዎ ላይ የደህንነት ማስታገሻ ለየብቻ ማስቀመጥ አለቦት። የደህንነት መቆሙን ለማስቀመጥ፣ ለማንሳት 
ወይም ለማስወገድ ምንም ክፍያ የለም። የጸጥታ ጥበቃን ለማቆም፣ ሙሉ ስምዎን፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን፣ የትውልድ ቀንዎን፣ የአሁን 
እና የቀድሞ አድራሻዎን፣ በመንግስት የተሰጠ የመታወቂያዎን ቅጂ ጨምሮ እርስዎን የሚለይ መረጃ ለሸማች ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲ 
እንዲያቀርቡ ሊጠየቁ ይችላሉ። ካርድ፣ እና የቅርብ ጊዜ የፍጆታ ሂሳብ፣ የባንክ መግለጫ ወይም የኢንሹራንስ መግለጫ።  

ተጨማሪ ነጻ መርጃዎች፡የማንነት ስርቆትን ለመከላከል ሊወስዷቸው ስለሚችሏቸው እርምጃዎች መረጃዎችን ከሸማቾች ሪፖርት አድራጊ 
ኤጀንሲዎች፣ FTC ወይም ከእርስዎ ስቴት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ማግኘት ይችላሉ። የተጠረጠረን የማንነት ስርቆት FTC ወይም የስቴትዎን 
ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጨምሮ ለአካባቢ ህግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። 

የፌዴራል ንግድ ኮሚሽን (FTC)፡ FTC በሚከተለው አድራሻ መገኘት ይቻላል600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20580; 
www. identitytheft.gov; 1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338); and, TTY: 1-866-653-4261። የፌደራል ንግድ ኮሚሽን መረጃቸው 
አላግባብ ጥቅም ላይ መዋሉን የሚያውቁ ሰዎች በድረገጻቸው ላይ እንደተገለጸው ቅሬታቸውን እንዲያቀርቡ ያበረታታል። የማንነት ስርቆት 
ወይም ማጭበርበር ካጋጠመዎ ለፖሊስ ሪፖርት የማድረግ መብት አለዎት። እባክዎን ያስታውሱ የማንነት ስርቆትን ከህግ አስከባሪ አካላት ጋር 
ሪፖርት ለማቅረብ፣ ተጎጂ ለመሆኑ አንዳንድ ማረጋገጫዎችን ማቅረብ ሊኖርብዎ ይችላል። የታወቁ ወይም የተጠረጠሩ የማንነት ስርቆት 
ሁኔታዎች ለህግ አስከባሪዎች እና ለክልልዎ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሪፖርት መደረግ አለባቸው። 

ፍትሃዊ ክሬዲት ሪፖርት ማድረግ ህግ (Fair Credit Reporting Act, FCRA)፡- በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት፣ በክሬዲት 
ፋይልዎ ውስጥ ያለው መረጃ በእርስዎ ላይ ጥቅም ላይ እንደዋለ የመነገር መብት፣ በክሬዲት ፋይልዎ ውስጥ ያለውን የማወቅ መብት፣ የክሬዲት 
ነጥብዎን የመጠየቅ መብት፣ እና ያልተሟላ ወይም የተሳሳተ መረጃን የመቃወም መብት የመሳሰሉ መብቶች አሉዎት። በተጨማሪም፣ በፍትሃዊ 
የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት፣ የሸማቾች ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች ትክክል ያልሆነ፣ ያልተሟላ ወይም የማይረጋገጥ መረጃን 
ማረም ወይም መሰረዝ አለባቸው፤ የሸማቾች ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች ጊዜ ያለፈባቸውን አሉታዊ መረጃዎችን ሪፖርት ላያደርጉ ይችላሉ፤ 
የፋይልዎ መዳረሻ የተገደበ ነው፤ የክሬዲት ሪፖርቶችዎ ለቀጣሪዎች እንዲሰጡ ፈቃድዎን መስጠት አለብዎት፤ በክሬዲት ሪፖርትዎ ላይ ባለው 
መረጃ ላይ በመመስረት የሚያገኟቸውን የክሬዲት እና የመድን አቅርቦቶች “ቅድመ-ማጣራት” ሊገድቡ ይችላሉ፤ እንዲሁም ከመብት ጣሾች 
ኪሣራ መጠየቅ ይችላሉ። እዚህ ያልተጠቃለለ በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት ተጨማሪ መብቶች ሊኖሩዎት ይችላሉ። 
የማንነት ስርቆት ተጎጂዎች እና በግዳጅ ላይ ያሉ ወታደራዊ ሠራተኞች በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት የተወሰኑ ተጨማሪ 
መብቶች አሏቸው። በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት፣ www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-
rights-under-fcra. pdf ን በመጎብኘት ወይም ለ Consumer Response Center, Room 130-A, Federal Trade Commission  600 
Pennsylvania Ave. N.W., Washington, D.C. 20580; በመጻፍ መብቶችዎን እንዲገመሙ እናበረታታዎታለን። 

ለካሊፎርኒያ ነዋሪዎች፡-የማንነት ስርቆት መከላከልን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የካሊፎርኒያ የግላዊነት ጥበቃ ቢሮን (California 
Office of Privacy Protection) በ www.oag.ca.gov/privacy ላይ መጎብኘት ይችላሉ። 

ለኬንታኪ ነዋሪዎች፦ የስቴት ጠቅላይ አቃቤ (State Attorney General) ህግን በ Kentucky, Office of the Attorney 

general of Kentucky, Frankfort, Kentucky 40601; 502-696-5300 ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮ፤ ወይም በ 
www.ag.ky.gov. ላይ ማነጋገር ይችላሉ። 
ለሜሪላንድ ነዋሪዎች፦ የስቴት ጠቅላይ አቃቤ ህግን በ 200 St. Paul Place, 16th Floor, Baltimore, MD 21202፤ ከክፍያ ነጻ በ 1-888-
743-0023፤ በስልክ (410) 576-6300፤ የሸማቾች የስልክ መስመር (410) 528-8662፤ እና ኦንላይን በ 
www.marylandattorneygeneral.gov ጠቅላይ አቃቤ ህግን ማናገር ይችላሉ። 

ለኒው ሜክሲኮ ነዋሪዎች፡- በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት፣ በክሬዲት ፋይልዎ ውስጥ ያለው መረጃ በእርስዎ ላይ ጥቅም 
ላይ እንደዋለ የመነገር መብት፣ በክሬዲት ፋይልዎ ውስጥ ያለውን የማወቅ መብት፣ የክሬዲት ነጥብዎን የመጠየቅ መብት፣ እና ያልተሟላ ወይም 
የተሳሳተ መረጃን የመቃወም መብት የመሳሰሉ መብቶች አሉዎት። በተጨማሪም፣ በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት፣ የሸማቾች 
ሪፖርት አድራጊ ኤጀንሲዎች ትክክል ያልሆነ፣ ያልተሟላ ወይም የማይረጋገጥ መረጃን ማረም ወይም መሰረዝ አለባቸው፤ የሸማቾች ሪፖርት 
አድራጊ ኤጀንሲዎች ጊዜ ያለፈባቸውን አሉታዊ መረጃዎችን ሪፖርት ላያደርጉ ይችላሉ፤ የፋይልዎ መዳረሻ የተገደበ ነው፤ የክሬዲት ሪፖርቶችዎ 
ለቀጣሪዎች እንዲሰጡ ፈቃድዎን መስጠት አለብዎት፤ በክሬዲት ሪፖርትዎ ላይ ባለው መረጃ ላይ በመመስረት የሚያገኟቸውን የክሬዲት እና 

http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/
http://www.transunion.com/
http://www/
http://www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_
http://www.oag.ca.gov/privacy
http://www.ag.ky.gov/
http://www.marylandattorneygeneral.gov/


 

 

የመድን አቅርቦቶች “ቅድመ-ማጣራት” ሊገድቡ ይችላሉ፤ እንዲሁም ከመብት ጣሾች ኪሣራ መጠየቅ ይችላሉ። እዚህ ያልተጠቃለለ በፍትሃዊ 
የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት ተጨማሪ መብቶች ሊኖሩዎት ይችላሉ። የማንነት ስርቆት ተጎጂዎች እና በግዳጅ ላይ ያሉ ወታደራዊ 
ሠራተኞች በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ ህግ መሰረት የተወሰኑ ተጨማሪ መብቶች አሏቸው። በፍትሃዊ የክሬዲት ሪፖርት አቀራረብ 
ህግ መሰረት፣ www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdfን በመጎብኘት መብቶችዎን 
እንዲገመግሙ እናበረታታዎታለን ወይም ለ Consumer Response Center, Room 130-A, Federal Trade Commission፣ 600 
Pennsylvania Ave. N.W., Washington, D.C. 20580. በመጻፍ መብቶችዎን እንዲገመግሙ እናበረታታዎታለን። 

ለሰሜን ካሮላይና ነዋሪዎች፦የስቴት ጠቅላይ አቃቤ ህግን በ 9001 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-9001, 1-877-566-7226 
ወይም 1-919-716-6400፣ www.ncdoj.gov ማግኘት ይችላሉ። የማንነት ስርቆትን ስለመከላከል ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ወይም ከፌደራል ንግድ 
ኮሚሽን መረጃ ማግኘት ይችላሉ። 

ለኦሪጎን ነዋሪዎች፦ የስቴት ጠቅላይ አቃቤ ህግን በ Oregon Department of Justice, 1162 Court Street NE, Salem, 

OR 97301-4096; 877-877-9392እና ኦንላይን በ https://www.doj.state.or.us/ ማነጋገር ይችላሉ። 
 

 

http://www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_your-rights-under-fcra
http://www.ncdoj.gov/
http://www.doj.state.or.us/

