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

ើរការ៖ XXXXXX

<<First Name>> <<Last Name>>
<<Address>>
<<City>>, <<State>> <<Zip>>
ឆ្ល ើយតប៖ ការជូនដំណឹងអំពីសុវតថ ិភាពទិននន័យសំខាន់ៗពីនាយកដ្ឋានឆេញអាជ្ញាបណណរដា
ជូ នចំល

ោះ <<First

Washington

Name>> <<Last Name>>

អ្ន កនឹងទទួ េបានសំបុត្រលនោះពីលត្ ោះអ្ន កមានអាជ្ញាប ណ អាជីវកម្ម ឬវ ិជ្ញាជីវៈ
ឬបានផ្ត េ់ព័រ៌មានដេ់ត្បព័នធអាជ្ញាប ណ អាជីវកម្ម និង វ ិជ្ញាជីវៈ (“Business and Professional License
System, ត្បព័នធ B&P”) ដដេដំល ើរការលោយនាយកោានផ្ដេ់អាជ្ញាប ណ (“Department of Licensing,
DOL”) រដា Washington។ ត្បព័នធ B&P រ ួម្មានព័រ៌មានសត្មាប់អាជ្ញាប ណ ដដេលចញលោយ DOL
និងគ ៈកមាមធិការចុោះល្មោះសត្មាប់ វ ិសវ ករអាជីពនិងអ្ន កវាស់សទង់ដី (Board of Registration for Professional
Engineers & Land Surveyors, BRPLES)។

DOLបានកំ រ់ថាព័រ៌មានផ្ទទេ់ខល ួនលៅកនុងកំ រ់ត្ាអាជ្ញាប ណ របស់អ្នកកនុងត្បព័នធ B&P
ត្បឈម្លៅនឹងសកម្ម ភាពដដេគ្មមនការអ្នុញ្ញារ។ អាត្ស័យលៅលេើត្បលេទអាជ្ញាប ណ ដដេអ្ន កកាន់
ព័រ៌មានដដេត្រូវបានលារត្រោងអាចរ ួម្បញ្ចេ
ូ ល្មោះ អាសយោានអ្ុីដម្េ លេខរបបសនត ិសុខសងគ ម្
ថ្ងៃដខឆ្នំកំល ើរ និង/ឬលេខប ណ លបើកបររបស់អ្នក។
ខ ៈលពេដដេលយើងកំពុងលសុើបអ្លងេ រថាលរើវាលកើរល ើងលោយរលបៀបណា
ជ្ញការសំខាន់បំផ្ុរដដេលយើងជូ នដំ ឹងលនោះដេ់អ្នកលោយម្ិនបងអ ង់យូរ។ លដើម្បីជួយអ្ន កការ រព័រ៌មានរបស់អ្នក
លយើងកំពុងផ្ត េ់ជូនអ្ន កនូ វលសវាកម្ម ត្រួ រពិនិរយឥ ទាន
និងលសវាការ រការេួ ចអ្រត សញ្ញា
លោយឥរគិរថ្ងៃ រយៈលពេម្ួ យឆ្នំ។
ឆតើមានអវ ីឆកើតឆ ើង?
លៅថ្ងៃទី 24 ដខម្ករា ឆ្នំ2022 DOL បានដឹងថាទិននន័យដដេលម្ើេលៅគឺម្កពីត្បព័នធ B&P
ត្រូវបានលគចូ េលត្បើលោយគ្មមនការអ្នុញ្ញារ។ ភាៃម្ៗលនាោះលយើងបានបិទត្បព័នធ B&P
និងបានជូ នដំ ឹងដេ់ត្ក ុម្ហុនផ្ត េ់លសវាដដេ ក់ព័នធនឹងការបល្ហោះត្បព័នធ B&P។
លយើងបានចាប់លផ្ត ើម្ការលសុើបអ្លងេ រហម រ់ចរ់លេើរលបៀបដដេវាលកើរល ើង
និងបានជួ េអ្ន កជំនាញដផ្ន កសនត ិសុខាម្អ្ុីនធឺ ិរដដេមានការទទួ េស្គគេ់ថានក់ជ្ញរិលដើម្បីលធវ ើការវ ិភាគលកាសេយវ ិ
ចច ័យេម្អ ិរ។
គ្មមនសកម្ម ភាពគួ រឱ្យសងស័យណាម្ួ យត្រូវបានរកល ើញលៅកនុងត្បព័នធលផ្សងលទៀរដដេដំល ើរការលោយ DOL ល ើយ
រ ួម្ទា ំងត្បព័នធអាជ្ញាប ណ អ្ន កលបើកបរ និងយានយនត លោយអ្វ ីទា ំងអ្ស់លនោះកំពុងមានការឃ្ៃំលម្ើេយា៉ាងដិរដេ់។
ឆតើព័ត៌មានអវ ីខ្លះដដលពាក់ព័នធ?
លយើងបានដឹងថាព័រ៌មានផ្ទទេ់ខល ួនលៅកនុងកំ រ់ត្ាអាជ្ញាប ណ វ ិជ្ញាជីវៈ ឬអាជីវកម្ម DOL
របស់អ្នកត្បដហេជ្ញបានទទួ េលោយបុគគេដដេគ្មមនការអ្នុញ្ញារ។ អាត្ស័យលេើត្បលេទអាជ្ញាប ណ ដដេអ្ន កកាន់

ព័រ៌មានដដេរងផ្េប៉ាោះ េ់អាចរ ួម្មាន ល្មោះ អាសយោានអ្ុីដម្េ លេខរបបសនត ិសុខសងគ ម្ ថ្ងៃ ដខឆ្នំកំល
និង/ឬលេខប ណ លបើកបររបស់អ្នក។

ើរ

ឆតើពួកឆយើងកំពុងឆ្វ ើអវី?
DOL បិទត្បព័នធ B&P ភាៃម្ៗ លដើម្បីការ រព័រ៌មានរបស់អ្នកកាន់អាជ្ញាប ណ វ ិជ្ញាជីវៈនិងម្ុខរបររបស់លយើង។
លយើងកំពុងលធវ ើការជ្ញម្ួ យត្ក ុម្ហុនផ្ត េ់លសវាកម្ម របស់លយើងគឺត្ក ុម្ហុន Washington Technology Solutions

(WaTech)
និងអ្ន កជំនាញដផ្ន កសនត ិសុខាម្អ្ុីនធឺ ិរដដេមានការទទួ េស្គគេ់ថានក់ជ្ញរិលដើម្បីលធវ ើការលសុើបអ្លងេ រយា៉ាងហម រ់
ចរ់លេើករ ីលនោះ។ ក៏មានការ ក់ព័នធនឹងដផ្ន កអ្នុវរត ចាប់ផ្ងដដរ។
ការលសុើបអ្លងេ រកំពុងជួ យលយើងកំ រ់ពីត្បេពសកម្ម ភាពដដេគ្មមនការអ្នុញ្ញារ
និងបុគគេដដេអាចរងផ្េប៉ាោះ េ់ ដូ លចន ោះលយើងអាចផ្ត េ់ជំនួយដេ់ពួកលគបាន។
លយើងកំពុងអ្នុវរត វ ិធានការការ របដនែ ម្លដើម្បីការ រត្បព័នធ B&P។ លៅលពេមានសុវរែ ិភាពនិងសម្ត្សប
ត្បព័នធ B&P នឹងត្រូវបានលបើកដំល ើរការល ើង វ ិញ។
លដើម្បីោក់កំហិរលេើផ្េប៉ាោះ េ់លេើអ្នកកាន់អាជ្ញាប ណ ដដេអាជ្ញាប ណ របស់ពួកលគបានផ្ុរកំ រ់កនុងអ្ំ ុ ងលពេ
ថ្នការោច់លសវារបស់លយើង
លយើងនឹងលេើកដេងការពិន័យលេើការោក់ឯកស្គរយឺរយា៉ាវទា ំងអ្ស់លោយសវ ័យត្បវរត ិរហូ រដេ់ថ្ងៃទី
1 ដខលម្ស្គ ឆ្នំ 2022។ លេើសពីលនោះលយើងនឹងអ្នុវរត ពិធីការ
លដើម្បីដំល ើរការការបនត ល ើង វ ិញទា ំងលនាោះដដេត្រូវបានផ្ទអកលោយការោច់លសវាឱ្យបានកាន់ដរលេឿន។
សត្មាប់ព័រ៌មានេម្អ ិរអ្ំពីសំ ួ រសដ ីពីអាជ្ញាប ណ ដដេម្ិនទាន់សលត្ម្ច សូ ម្ចូ េលម្ើេលគហទំព័ររបស់លយើងាម្៖
www.dol.wa.gov/outage។
អវ ីដដលឆយើងដណនាំ
លយើងយកចិរតទុកោក់យា៉ាងខាៃំងលេើសុវរែ ិភាពរបស់អ្នកកាន់អាជ្ញាប ណ ព័រ៌មានផ្ទទេ់ខល ួនដដេបានត្បគេ់ម្កឱ្យ
លយើងខ្ុំ។ សំបុត្រលនោះមានការដ នាំជ្ញក់លាក់អ្ំពីរលបៀបចុោះល្មោះលដើម្បីទទួ េបានការត្រួ រពិនិរយឥ ទានជ្ញម្ួ យ
Experian លហើយលយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យទាញយកអ្រែ ត្បលយាជន៍ពីផ្េិរផ្េត្រួ រពិនិរយ
និងលសវាទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញរបស់ Experian ដដេមានផ្ត េ់ជូនអ្ន កលោយម្ិនគិរថ្ងៃ ។
លយើងមានការលស្គកស្គតយយា៉ាងខាៃំងចំល ោះការត្ពួ យបារម្ភ
និងការរអាក់រអ្ួ េដដេបងេ ល ើងលោយបញ្ញហលនោះលៅលេើអ្នក។ ត្បសិនលបើអ្នកមានចម្ៃ េ់លផ្សងៗ
សូ ម្ទាក់ទងម្ជឈម្ ឌ េបលត្ម្ើលសវាាម្ទូ រសពទ របស់លយើង ាម្រយៈលេខ
(855) 568-2160 ថ្ងៃចនទ ដេ់សុត្ក ពីលមា៉ាង 8:00 ត្ពឹក ដេ់ 5:00 លាៃច លមា៉ាងលៅបា៉ាសុីហវិក
ឬចូ េលៅកាន់លគហទំព័រ www.dol.wa.gov/outage។
លោយកដ ីលគ្មរពរាប់អាន
នាយកោានលចញអាជ្ញាប ណ រដា

Washington
P.O. Box 9020
Olympia, Washington 98507-9020

ឆសវាទាញយកអតតសញ្ញាណមកវ ិញ-មិនចំបាេ់េុះឆ្មះ
ជំនួយសត្មាប់ការទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញមានផ្ដេជ
់ ូ នភាៃម្ៗសត្មាប់អ្នកាម្រយៈ
Experian។
អ្ន កម្ិនចាំបាច់ចុោះល្មោះលទ។
ត្បសិនលបើអ្នកលជឿថាមានការលត្បើត្បាស់លោយដកៃ ងបនៃ លំ េើព័រមា
៌ នរបស់អ្នកដដេបណា
ដ េម្កពីករ លី នោះ
និងចង់ពិភាកាពីរលបៀបដដេអ្ន កអាចលោោះត្ស្គយបញ្ញហទា ំងលនាោះ សូ ម្ទាក់ទងភានក់្រ Experian។ សូ ម្លត្រៀម្ខល ួនផ្តេ់ឆលខ្ទំនាក់ទំនង
<<b2b_ text_2(លេខទំនាក់ទន
ំ ង)>> ជ្ញេសតុាងបញ្ញាក់ពីសិទធទ
ិ ទួ េបានលសវាកម្ម ទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញលោយផ្ដេ់ជូនលោយ
Experian។
ត្បសិនលបើបនាទប់ពីពិភាកាអ្ំពីស្គែនភាពរបស់អ្នកជ្ញម្ួ យភានក់្រ
មានការកំ រ់ថាចាំបាច់ត្រូវមានការគ្មំត្ទលៅកនុងការទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញ
លនាោះនឹងមានភានក់្រដផ្នកទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញរបស់
Experian
លធវ ើការជ្ញម្ួ យអ្ន ក
លដើម្បីលសុើបអ្លងេ រនិងលោោះត្ស្គយលេើករ ីថ្នការដកៃ ងបនៃ ំនីម្ួយៗ
ដដេបានលកើរល ើងចាប់ពកា
ី េបរ ិលចេ ទករ ី
(ាម្ការសម្ត្សប
រ ួម្ទា ំងជួ យអ្ន កកនុងការទាក់ទងអ្ន កផ្តេ់កម្ច ីឥ ទាន
លដើម្បីជំទាស់នឹងការគិរថ្ងៃនិងបិទគ នី
ជួ យអ្ន កកនុងការបងេ កឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកជ្ញម្ួ យការ ិយាេ័យឥ ទានធំៗទា ំងបី
និងជួ យអ្ន កកនុងការទាក់ទងទីភានក់្ររោាេិបាេលដើម្បីជួយទាញយកអ្រត សញ្ញា
របស់អ្នកម្ករកស្គែនភាពត្រឹម្ត្រូវរបស់វា វ ិញ។)
សូ ម្ចំណាថា
ំ លសវាទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញមានផ្តេជ
់ ូ នអ្ន កសត្មាប់រយៈលពេម្ួ យឆ្នចា
ំ ប់ពកា
ី េបរ ិលចេ ទលចញេិខិរលនោះ
និងម្ិនរត្ម្ូវឱ្យមានសកម្ម ភាពណាម្ួ យពីខាងអ្ន កលទលៅលពេលនោះ។
េកខ ខ ឌ សត្មាប់ការផ្តេ់ជូនលនោះមានទីាំងលៅលេើលគហទំពរ័
www.ExperianIDWorks.com/restoration។
រឆបៀបេុះឆ្មះកនុង EXPERIAN

IDENTITYWORKS

រឆបៀបេុះឆ្មះ
លយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យដំល ើរការឧបករ ៍រកលម្ើេការដកៃ ងបនៃ ំដដេមានផ្ដេ់ជូនាម្រយៈ
Experian
IdentityWorks
ដដេជ្ញសមាជិកភាពលពញម្ួ យឆ្នំបដនែ ម្លោយឥរគិរថ្ងៃ។
ផ្េិរផ្េលនោះផ្តេ់ឱ្យអ្ន កនូ វម្ុខ្ររកលម្ើេអ្រត សញ្ញា
និងដំលណាោះត្ស្គយចំល ោះការេួ ចអ្រត សញ្ញា
។
លដើម្បីចាប់លផ្តើម្ការត្រួ រពិនិរយព័រ៌មានផ្ទទេ់ខល ួនរបស់អ្នក
សូ ម្អ្នុវរត ាម្ជំហានខាងលត្កាម្លនោះ៖

•

ត្រូវត្បាកដថាអ្ន កេុះឆ្មះត្តឹមថ្ងៃទី 24 ដខ្ឧសភា ឆ្នំ 2022។(លេខកូ ដរបស់អ្នកនឹងម្ិនដំល

•

េូ លឆៅកាន់ឆេហទំព័រ Experian

•

ផ្តេ់ឆលខ្កូ ដដំឆណើរការរបស់អនក៖ <<លេខកូ ដដំល

•

ផ្តេ់ឆលខ្ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក៖ <<b2b_text_2(លេខទំនាក់ទំនង)>>

ើរការលទបនាទប់ពីកាេបរ ិលចេ ទលនោះ។)

IdentityWorks លដើម្បីចុោះល្មោះ៖ https://experianidworks.com/3bcredit
ើរការ s_n>>

ត្បសិនលបើអ្នកមានសំ ួ រអ្ំពផ្
ី េិរផ្េ
ត្រូវការជំនួយទាក់ទងនឹងការទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញ
ដដេបានលកើរល ើងលោយស្គរដរករ ីលនោះ ឬចង់បានអ្វ ីម្ួយជំនួយឱ្យការចុោះល្មោះកនុង Experian IdentityWorks ាម្អ្ុីនធឺ រ
ិ
សូ ម្ទាក់ទងត្ក ុម្ការ្រជំនួយអ្រិងិជនរបស់ Experian ាម្រយៈលេខ 1-877-288-8057 ត្រឹម្ថ្ងៃទី 24 ដខ្ឧសភា ឆ្នំ 2022។
សូ ម្លត្រៀម្ខល ួនផ្តេ់លេខទំនាក់ទំនង
<<b2b_
text_2(លេខទំនាក់ទំនង)>>
ជ្ញេសតុាងបញ្ញាក់ពីសិទធទ
ិ ទួ េបានលសវាកម្ម ទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញលោយផ្ដេជ
់ ូ នលោយ Experian។
ព័ត៌មានលមអ ិតបដនថ មទាក់ទងនឹងសមាជិកភាពថ្ន Experian
ម្ិនរត្ម្ូវឱ្យមានការឥ ទានសត្មាប់ការចុោះល្មោះលៅកនុង
ភាៃម្ៗទាក់ទងនឹងបញ្ញហដកៃ ងបនៃ ំណាម្ួ យ
ExperianIdentityWorks៖

•

•

Identityworks រយៈឆពលមួ យឆ្នំរបស់អនក
IdentityWorks លទ។ អ្ន កអាចទាក់ទង Experian
និងមានសិទធិចូេលត្បើម្ុខ្រខាងលត្កាម្លៅលពេដដេអ្ន កចុោះល្មោះកនុង

Experian

របាយការណ៍ឥណទានរបស់ Experian ឆៅឆពលេុះឆ្មះឆត្បើ៖ លម្ើេព័រ៌មានណា
ដដេ ក់ព័នធជ្ញម្ួ យឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្ន ក។ របាយការ ៍ឥ ទានត្បចាំថ្ងៃ
មានសត្មាប់ដរសមាជិកលេើអ្ុីនធឺ រ
ិ ដរប៉ាុលណា
ណ ោះ។*
ការត្តួតពិនិតយឥណទាន៖ ត្រួ រពិនិរយឯកស្គរ Experian,
លដើម្បីរកលម្ើេសូ ចនាករថ្នការដកៃ ងបនៃ ំ។

Equifax និង Transunion ឱ្យបានជ្ញប់លាប់

•

ការទាញយកអតតសញ្ញាណមកវ ិញ៖ អ្ន កឯកលទសទាញយកអ្រត សញ្ញា
ម្កវ ិញ អាចដសវ ងរកបានភាៃម្ៗ
លដើម្បីជួយអ្ន កលោោះត្ស្គយការដកៃ ងបនៃ ទា
ំ ក់ទងនឹងឥ ទាន និងម្ិនទាក់ទងនឹងឥ ទាន។

•

Experian IdentityWorks ExtendCARETM៖
អ្ន កទទួ េបានការគ្មំត្ទចំល

ោះការទាញយកអ្រត សញ្ញា

ម្កវ ិញកត្ម្ិរខព សដ
់ ូ ចគ្មន សូ ម្បីដរបនាទប់ពីសមាជិកភាព

Experian IdentityWorks របស់អ្នកបានផ្ុរកំ រ់លហើយក៏លោយ។
•

ការធានារា៉ាប់រងលេើការេួ ចអ្រត សញ្ញា
ចំនួន $1 លានដុលាលរ**៖ ផ្តលកា
់ ររា៉ាប់រងសត្មាប់ការចំណាយជ្ញក់លាក់
និងការលផ្ទរម្ូ េនិធិាម្ត្បព័នធឆអ េ
ិ ត្តូនិក ដដេម្ិនមានការអ្នុញ្ញារ។
ជំហានបដនថ មឆដើមបីជួយការពារព័តមា
៌ នផ្ទាល់ខ្ល ួនរបស់អនក

ពិនិតយឆមើលរបាយការណ៍េណនីរបស់អនកនិងជូនដំណឹងដល់ដផ្នកអនុវតត េាប់អំពីសកមម ភាពេួ រឱ្យសងស័យ៖
លដើម្បីជ្ញ វ ិធានការត្ប ុងត្បយ័រនជ្ញម្ុន
លយើងសូ ម្ដ នាំឱ្យអ្ន ករកាការត្ប ុងត្បយ័រន
និងពិនិរយលម្ើេរបាយការ

៍គ

នី

និងរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នកឱ្យដិរដេ់។
ត្បសិនលបើអ្នករកល ើញសកម្ម ភាពគួ រឱ្យសងស័យណាម្ួ យលៅលេើគ នីម្ួយ
អ្ន កគួ រដរជូ នដំ ឹងភាៃម្ៗលៅស្គែប័នហិរញ្ា វរថុ
ឬត្ក ុម្ហុនដដេគ នីត្រូវបានរកាទុក។
អ្ន កក៏គួរដររាយការ ៍ភាៃម្ៗអ្ំពីសកម្ម ភាពដកៃ ងបនៃ ំ
ឬករ ី ដដេមានការសងស័យអ្ំពកា
ី រេួ ចអ្រត សញ្ញា
លៅអាជ្ញាធរអ្នុវរត ចាប់សម្ត្សប
អ្គគ រដា អាជ្ញារបស់អ្នក
និង/ឬគ ៈកម្ម ការ
ជ
ិ ាកម្ម សហព័នធ (Federal Trade Commission, “FTC”)។
េាប់េមល ងរបាយការណ៍ឥណទាន៖
លោយឥរគិរថ្ងៃពទ
ី ីភានក់្ររាយការ

អ្ន កអាចទទួ េបានចាប់ចម្ៃ ងថ្នរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក
ទានធំៗចំនួនបីលរៀងរាេ់
12
ដខម្ត ង
លោយចូ េលៅកាន់លគហទំពរ័
www.annualcreditreport.com/,
លៅទូ រសពទ លៅលេខ
877-322-8228
ឬលោយការបំលពញទត្ម្ង់លសន ើសុំរបាយការ ៍ឥ ទានត្បចាំឆ្នំ លហើយលផ្ាលើ ៅលសវាលសន ើសុំរបាយការ ៍ឥ ទានត្បចាំឆ្នំ PO. Box 105281,
Atlanta,
GA
30348។
អ្ន កក៏អាចទាក់ទងភានក់្ររាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានថានក់ជ្ញរិម្ួយកនុងចំលណាម្ភានក់្ររាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានថានក់ជ្ញរិចំនួនបីខាងលត្កា
ម្ផ្ងដដរ៖
៍អ្ំពីឥ

Equifax

Experian

TransUnion

P.O. Box 105851
Atlanta, GA 30348
1-800-525-6285
www.equifax.com

P.O. Box 9532
Allen, TX 75013
1-888-397-3742
www.experian.com

P.O. Box 1000
Chester, PA 19016
1-877-322-8228
www.transunion.com

ការជូនដំណឹងអំពីការដកល ងបនល ំ៖ អ្ន កត្បដហេជ្ញត្រូវពិចារណាោក់ស្គររជូ នដំ ឹងអ្ំពកា
ី រដកៃ ងបនៃ ំលៅលេើរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក។
ស្គររជូ នដំ ឹងអ្ំពកា
ី រដកៃ ងបនៃ ំដំបូងគឺម្ិនគិរថ្ងៃលទ
លហើយនឹងសែ ិរលៅលេើឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នករយៈលពេម្ួ យឆ្នំ។
ស្គរជូ នដំ ឹងលនោះផ្ដេដ
់ ំ ឹងដេ់មាចស់បំ ុ េអ្ំពីសកម្ម ភាពដកៃ ងបនៃ ំដដេអាចលកើរមានលៅកនុងរបាយការ រ៍ បស់អ្នកលហើយលសន ើសុំឱ្យមាចស់
បំ ុ េទាក់ទងអ្ន កម្ុននឹងបលងេ ើរគ នីណាម្ួ យជ្ញល្មោះរបស់អ្នក។
លដើម្បីោក់ស្គរជូ នដំ ឹងអ្ំពកា
ី រដកៃ ងបនៃ ំលៅលេើរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក
សូ ម្ទាក់ទងភានក់្ររាយការ ៍ឥ ទានណាម្ួ យកនុងចំលណាម្ភានក់្ររាយការ ៍ឥ ទានទា ំងបីដដេបានកំ រ់ខាងលេើ។
ព័រមា
៌ នបដនែ ម្មានលៅលេើលគហទំពរ័ www.annualcreditreport.com។
ការបងកកដផ្នកសុវតថភា
ិ ព៖
អ្ន កមានសិទធិោក់ការបងេ កដផ្នកសុវរែ ិភាពលេើឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក។
វានឹងរារាំងឥ ទានងមីម្ិនឱ្យលបើកជ្ញល្មោះរបស់អ្នកលោយគ្មមនការអ្នុញ្ញារចាស់លាស់របស់អ្នកល ើយ។
ការបងេ កដផ្នកសុវរែ ិភាពត្រូវបានរចនាល ើង
លដើម្បីការ រមាចស់បំ ុ េសកាតនុពេម្ិនឱ្យចូ េលត្បើរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នកលោយគ្មមនការយេ់ត្ពម្ពីអ្នក។
ជ្ញេទធផ្េការលត្បើត្បាស់ការបងេ កដផ្នកសុវរែ ិភាពអាចរំខានឬពនារដេ់េទធភាពទទួ េបានឥ ទាន។
អ្ន កត្រូវដរោក់ការបងេ កដផ្នកសុវរែ ភា
ិ ពោច់លោយដ កលៅលេើឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកជ្ញម្ួ យទីភានក់្ររាយការ ៍ឥ ទាននីម្ួយៗ។
ម្ិនគិរថ្ងៃកនុងការោក់
ដកលចាេ
ឬេុបលចាេការបងេ កដផ្នកសុវរែ ិភាពលទ។
លដើម្បីោក់ការបងេ កដផ្នកសុវរែ ិភាពបាន
អ្ន កអាចត្រូវបានរត្ម្ូវឱ្យផ្តេជ
់ ូ នទីភានក់្ររាយការ ៍អ្ព
ំ ីអ្នកលត្បើត្បាស់នូវព័រ៌មានដដេកំ រ់អ្រត សញ្ញា
អ្ន ករ ួម្ទា ង
ំ ល្មោះលពញរបស់អ្ន
ក លេខរបបសនត ិសុខសងគ ម្ ថ្ងៃដខឆ្នំកំល ើរ អាសយោានបចចុបបនន និងពីម្ុន ចាប់ចម្ៃ ងថ្នអ្រត សញ្ញា
ដដេលចញលោយរដា របស់អ្នក
ត្ពម្ទា ំងវ ិកេ យបត្រលត្បើត្បាស់ទឹកលេៃ ើងងមីៗ របាយការ ៍ធនាគ្មរឬរបាយការ ៍ធានារា៉ាប់រង។
្នធានឥតេិតថ្ងលបដនថ ម៖
អ្ន កអាចទទួ េបានព័រមា
៌ នពីទីភានក់្ររាយការ ៍អ្ំពីអ្នកលត្បើត្បាស់ដដេលៅថា
ឬពីអ្គគ រដា អាជ្ញារបស់អ្នកអ្ំពីជំហានដដេអ្ន កអាចអ្នុវរត លឆ្ពោះលៅរកការការ រការេួ ចអ្រត សញ្ញា
។
អ្ន កអាចរាយការ ៍ពកា
ី រេួ ចអ្រត សញ្ញា
ដដេមានការសងស័យលៅដផ្នកអ្នុវរត ចាប់កនុងរំបន់រ ួម្ទា ំងលៅ
ឬលៅអ្គគ រដា អាជ្ញារបស់អ្នក។

FTC
FTC

េណៈកមម ការពាណិជជកមម សហព័នធ

(FTC)៖ FTC អាចទាក់ទងបានាម្៖ 600 Pennsylvania Avenue NW, Washington,
DC 20580; www. identitytheft.gov; 1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338); and, TTY: 1-866-653-4261។
គ ៈកម្ម ការ
ជ
ិ ាកម្ម សហព័នធលេើកទឹកចិរតដេ់អ្នកដដេរកល ើញថាព័រ៌មានរបស់ពួកលគត្រូវបានលគលត្បើត្បាស់ខុសឱ្យោក់ កយប ត ឹង
ជ្ញម្ួ យពួ កលគ
ដូ ចដដេបានពនយេ់លៅលេើលគហទំព័ររបស់ពួកលគ។
អ្ន កមានសិទធិោក់របាយការ ៍ប ដ ឹងដេ់បេី
៉ាូ សបាន
ត្បសិនលបើអ្នកធាៃប់ជួបត្បទោះការេួ ចអ្រត សញ្ញា
ឬការដកៃ ងបនៃ ំ។
សូ ម្ចំណាថា
ំ
លដើម្បីោក់របាយការ ា
៍ ម្រយៈដផ្នកអ្នុវរត ចាប់សត្មាប់ករ ីេួចអ្រត សញ្ញា
អ្ន កទំនងជ្ញត្រូវផ្តេ់េសតុាងម្ួ យចំនួនដដេបញ្ញាក់ថាអ្ន កធាៃប់ជ្ញជនរងលត្គ្មោះ។
ករ ីថ្នការេួ ចអ្រត សញ្ញា
ដដេបានដឹងឬមានការសងស័យក៏គួរដរត្រូវបានរាយការ ល៍ ៅសម្រែ កិចច និងអ្គគ រដា អាជ្ញារបស់អ្នក។
េាប់សតីពីការរាយការណ៍អព
ំ ីឥណទានឆដ្ឋយយុតតិ្ម៌
(Fair
Credit
Reporting
Act,
FCRA)៖
អ្ន កមានសិទធិត្សបាម្ចាប់សតីពកា
ី ររាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌
ដូ ចជ្ញសិទធិកនុងការទទួេបានការជូ នដំ ឹងជ្ញលដើម្
ត្បសិនលបើព័រ៌មានលៅកនុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកត្រូវបានលត្បើត្បាស់ត្បឆ្ំងនឹងអ្ន ក
សិទធិដឹងពីអ្វីដដេមានលៅកនុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក
សិទធិកនុងការលសន ើសុំពិនទុឥ ទានរបស់អ្នក
និងសិទធិកនុងការរវា៉ាចំល ោះព័រមា
៌ នម្ិនលពញលេញ
ឬម្ិនត្រឹម្ត្រូវ។
លេើសពីលនោះលយាងលៅាម្ចាប់សតីពីការរាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌
ភានក់្ររាយការ រ៍ បស់អ្រិងិជនត្រូវដរដករត្ម្ូវឬេុបព័រមា
៌ នម្ិនត្រឹម្ត្រូវ
ម្ិនលពញលេញ
ឬម្ិនអាចលផ្ទៀងផ្ទទរ់បានលចញ,
ភានក់្ររាយការ រ៍ បស់អ្រិងិជនអាចម្ិនរាយការ ៍អ្ំពព
ី ័រ៌មានអ្វ ិជាមានដដេម្ិនមានបចចុបបនន ភាព,
សិទធិចូេលត្បើឯកស្គររបស់អ្នកមានកំ រ់, អ្ន កត្រូវដរផ្តេកា
់ រយេ់ត្ពម្របស់អ្នកសត្មាប់របាយការ ៍ឥ ទានដដេត្រូវផ្តេ់ជូននិលយាជក,
អ្ន កអាចកំ រ់ការផ្តេជ
់ ូ នឥ ទាននិងការធានារា៉ាប់រងដដេ
"បានពិនិរយជ្ញម្ុន"
ដដេអ្ន កទទួ េបានលោយដផ្អកលេើពរ
័ ៌មានលៅកនុងរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក
លហើយអ្ន កអាចដសវ ងរកសំ ងចំល ោះការខូ ចខារពីអ្នកបំ នបាន។

អ្ន កអាចនឹងមានសិទធិបដនែ ម្លៅលត្កាម្ចាប់សតីពីការរាយការ ៍អ្ព
ំ ីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌ដដេម្ិនត្រូវបានសលងខ បលៅទីលនោះ។
ជនរងលត្គ្មោះពីការេួ ចអ្រត សញ្ញា
និងបុគគេិកលយាធាដដេមានការពវ កច
ិ ច សកម្ម មានសិទធិបដនែ ម្ជ្ញក់លាក់ត្សបាម្ចាប់សតីពីការរាយការ
៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌។
លយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យពិនិរយលម្ើេសិទធិរបស់អ្នកលយាងាម្ចាប់សតីពកា
ី ររាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌
លោយចូ េលៅកាន់លគហទំព័រ www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdf,
ឬលោយការសរលសរស្គរលៅម្ជឈម្ ឌ េល្ៃ ើយរបអ្ន កលត្បើត្បាស់
បនទ ប់លេខ
130-A
គ ៈកម្ម ការ
ិជាកម្ម សហព័នធ
600
Pennsylvania Ave. N.W., Washington, D.C. 20580។
សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា

California៖ អ្ន កអាចចូ េលៅកាន់កា រ ិយាេ័យការ រឯកជនភាពរបស់រដា California
www.oag.ca.gov/privacy សត្មាប់ព័រមា
៌ នបដនែ ម្សត ីពកា
ី រការ រត្បឆ្ំងនឹងការេួ ចអ្រត សញ្ញា
។

ាម្លគហទំព័រ

សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា

Kentucky៖ អ្ន កអាចទាក់ទងអ្គគ រដា អាជ្ញាលៅការ ិយាេ័យអ្គគ ត្ពោះរាជអាជ្ញាថ្នរដា Kentucky, Frankfort,
Kentucky 40601; 502-696-5300; ឬាម្លគហទំព័រ www.ag.ky.gov។
សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា Maryland៖ អ្ន កអាចទាក់ទងអ្គគ រដា អាជ្ញាលៅ 200 St. Paul Place, 16th Floor, Baltimore, MD
21202,
លេខទូ រសពទ ឥរគិរថ្ងៃលេខ
1-888-743-0023,
ាម្ទូ រសពទ លេខ
(410)
576-6300,
ដខសទូ រសពទ បនាទន់សត្មាប់អ្នកលត្បើត្បាស់លេខ
(410) 528-8662 និងាម្អ្ុីនធឺ ិរាម្លគហទំព័រ www.marylandattorneygeneral.gov។
សត្មាប់អនករស់ឆៅមុិកសុិកងម៖ី
អ្ន កមានសិទធិត្សបាម្ចាប់សតីពកា
ី ររាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌
ដូ ចជ្ញសិទធិកនុងការទទួ េបានដំ ឹង
ត្បសិនលបើព័រ៌មានលៅកនុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកត្រូវបានលត្បើត្បាស់ត្បឆ្ំងនឹងអ្ន ក
សិទធិដឹងពីអ្វីដដេមានលៅកនុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក
សិទធិកនុងការលសន ើសុំពិនទុឥ ទានរបស់អ្នក
និងសិទធិកនុងការរវា៉ាចំល ោះព័រមា
៌ នម្ិនលពញលេញ
ឬម្ិនត្រឹម្ត្រូវ។
លេើសពីលនោះលយាងលៅាម្ចាប់សតីពីការរាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌
ភានក់្ររាយការ រ៍ បស់អ្រិងិជនត្រូវដរដករត្ម្ូវឬេុបព័រមា
៌ នម្ិនត្រឹម្ត្រូវ
ម្ិនលពញលេញ
ឬម្ិនអាចលផ្ទៀងផ្ទទរ់បានលចញ,
ភានក់្ររាយការ រ៍ បស់អ្រិងិជនអាចម្ិនរាយការ ៍អ្ំពព
ី ័រ៌មានអ្វ ិជាមានដដេម្ិនមានបចចុបបនន ភាព,
សិទធិចូេលត្បើឯកស្គររបស់អ្នកមានកំ រ់, អ្ន កត្រូវដរផ្តេ់ការយេ់ត្ពម្របស់អ្នកសត្មាប់របាយការ ៍ឥ ទានដដេត្រូវផ្តេ់ជូននិលយាជក,
អ្ន កអាចកំ រ់ការផ្តេជ
់ ូ នឥ ទាននិងការធានារា៉ាប់រងដដេ
"បានពិនិរយជ្ញម្ុន"
ដដេអ្ន កទទួ េបានលោយដផ្អកលេើពរ
័ ៌មានលៅកនុងរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក
លហើយអ្ន កអាចដសវ ងរកសំ ងចំល ោះការខូ ចខារពីអ្នកបំ នបាន។
អ្ន កអាចនឹងមានសិទធិបដនែ ម្លៅលត្កាម្ចាប់សតីពីការរាយការ ៍អ្ព
ំ ីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌ដដេម្ិនត្រូវបានសលងខ បលៅទីលនោះ។
ជនរងលត្គ្មោះពីការេួ ចអ្រត សញ្ញា
និងបុគគេិកលយាធាដដេមានការពវ កច
ិ ច សកម្ម មានសិទធិបដនែ ម្ជ្ញក់លាក់ត្សបាម្ចាប់សតីពីការរាយការ
៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌។
លយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យពិនិរយលម្ើេសិទធិរបស់អ្នកលយាងាម្ចាប់សតីពកា
ី ររាយការ ៍អ្ំពីឥ ទានលោយយុរតិធម្៌
លោយចូ េលៅកាន់លគហទំព័រ www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdf,
ឬលោយការសរលសរស្គរលៅម្ជឈម្ ឌ េល្ៃ ើយរបអ្ន កលត្បើត្បាស់
បនទ ប់លេខ
130-A
គ ៈកម្ម ការ
ិជាកម្ម សហព័នធ
600

Pennsylvania Ave. N.W., Washington, D.C. 20580.
សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា

North Carolina៖ អ្ន កអាចទាក់ទងអ្គគ រដា អាជ្ញាលៅ 9001 Mail Service Center, Raleigh, NC
27699-9001, 1-877-566-7226 ឬ 1-919-716-6400, www.ncdoj.gov។ អ្ន កអាចទទួ េបានព័រ៌មានពីអ្គគ ត្ពោះរាជអាជ្ញា
ឬគ

ៈកម្ម ការ

ិជាកម្ម សហព័នធអ្ំពីការទប់ស្គេរ់ការេួ ចអ្រត សញ្ញា

សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា

។

Oregon៖ អ្ន កអាចទាក់ទងអ្គគ រដា អាជ្ញាលៅត្កសួ ងយុរតិធម្៌រដា Oregon1162 Court Street NE, Salem,
OR 97301-4096; 877-877-9392 និងាម្អ្ុីនធឺ ិរលៅលេើលគហទំព័រ https://www.doj.state.or.us/។

