
 

 

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

លេខកូដដំល ើរការ៖ XXXXXX 

<<First Name>> <<Last Name>> 

<<Address>> 

<<City>>, <<State>> <<Zip>> 
 

ឆ ល្ ើយតប៖ ការជូនដំណឹងអំពីសុវតថ ិភាពទិននន័យសំខាន់ៗពីនាយកដ្ឋា នឆេញអាជ្ញា បណណ រដា Washington 

 

ជូនចំល ោះ <<First Name>> <<Last Name>> 

 
អ្នកនឹងទទួេបានសំបុត្រលនោះពីលត្ ោះអ្នកមានអាជ្ញា ប ណ អាជីវកម្ម ឬវជិ្ញា ជីវៈ 

ឬបានផ្តេ់ព័រ៌មានដេ់ត្បព័នធអាជ្ញា ប ណ អាជីវកម្ម និងវជិ្ញា ជីវៈ (“Business and Professional License 

System, ត្បព័នធ  B&P”) ដដេដំល ើរការលោយនាយកោា នផ្ដេ់អាជ្ញា ប ណ  (“Department of Licensing, 

DOL”) រដា Washington។ ត្បព័នធ  B&P រមួ្មានព័រ៌មានសត្មាប់អាជ្ញា ប ណ ដដេលចញលោយ DOL 

និងគ ៈកមាម ធិការចុោះល ម្ ោះសត្មាប់វសិវ ករអាជីពនិងអ្នកវាស់សទង់ដី (Board of Registration for Professional 

Engineers & Land Surveyors, BRPLES)។ 
 

DOLបានកំ រ់ថាព័រ៌មានផ្ទទ េ់ខល នួលៅកន ុងកំ រ់ត្ាអាជ្ញា ប ណ របស់អ្នកកន ុងត្បព័នធ  B&P 
ត្បឈម្លៅនឹងសកម្មភាពដដេគ្មម នការអ្នុញ្ញា រ។ អាត្ស័យលៅលេើត្បលេទអាជ្ញា ប ណ ដដេអ្នកកាន់ 
ព័រ៌មានដដេត្រូវបានលារត្រោងអាចរមួ្បញ្ច េូល ម្ ោះ អាសយោា នអ្ុីដម្េ លេខរបបសនត ិសុខសងគម្ 
ថ្ងៃដខឆ្ន ំកំល ើរ និង/ឬលេខប ណ លបើកបររបស់អ្នក។  
ខ ៈលពេដដេលយើងកំពុងលសុើបអ្លងេរថាលរើវាលកើរល ើងលោយរលបៀបណា 
ជ្ញការសំខាន់បំផ្ុរដដេលយើងជូនដំ ឹងលនោះដេ់អ្នកលោយម្ិនបងអង់យូរ។ លដើម្បីជួយអ្នកការ រព័រ៌មានរបស់អ្នក 
លយើងកំពុងផ្តេ់ជូនអ្នកនូវលសវាកម្មត្រួរពិនិរយឥ ទាន 
និងលសវាការ រការេួចអ្រតសញ្ញា  លោយឥរគិរថ្ងៃរយៈលពេមួ្យឆ្ន ំ។ 
 

ឆតើមានអវីឆកើតឆ ើង? 

លៅថ្ងៃទី 24 ដខម្ករា ឆ្ន ំ2022 DOL បានដឹងថាទិននន័យដដេលម្ើេលៅគឺម្កពីត្បព័នធ  B&P 
ត្រូវបានលគចូេលត្បើលោយគ្មម នការអ្នុញ្ញា រ។ ភាៃ ម្ៗលនាោះលយើងបានបិទត្បព័នធ  B&P 
និងបានជូនដំ ឹងដេ់ត្កមុ្ហ ុនផ្តេ់លសវាដដេ ក់ព័នធនឹងការបល ហ្ ោះត្បព័នធ  B&P។ 
លយើងបានចាប់លផ្តើម្ការលសុើបអ្លងេរហម រ់ចរ់លេើរលបៀបដដេវាលកើរល ើង 
និងបានជួេអ្នកជំនាញដផ្នកសនត ិសុខាម្អីុ្នធឺ ិរដដេមានការទទួេស្គគ េ់ថាន ក់ជ្ញរិលដើម្បីលធវ ើការវភិាគលកាសេយវ ិ
ចច ័យេម្អ ិរ។ 
 

គ្មម នសកម្មភាពគួរឱ្យសងស័យណាមួ្យត្រូវបានរកល ើញលៅកន ុងត្បព័នធ លផ្សងលទៀរដដេដំល ើរការលោយ DOL ល ើយ 
រមួ្ទាងំត្បព័នធអាជ្ញា ប ណ អ្នកលបើកបរ និងយានយនត លោយអ្វ ីទាងំអ្ស់លនោះកំពុងមានការឃ្ៃ ំលម្ើេយា៉ា ងដិរដេ់។  
 
ឆតើព័ត៌មានអវីខ្លះដដលពាក់ព័នធ? 

លយើងបានដឹងថាព័រ៌មានផ្ទទ េ់ខល នួលៅកន ុងកំ រ់ត្ាអាជ្ញា ប ណ វជិ្ញា ជីវៈ ឬអាជីវកម្ម DOL 
របស់អ្នកត្បដហេជ្ញបានទទួេលោយបុគគេដដេគ្មម នការអ្នុញ្ញា រ។ អាត្ស័យលេើត្បលេទអាជ្ញា ប ណ ដដេអ្នកកាន់ 



 

 

ព័រ៌មានដដេរងផ្េប៉ាោះ េ់អាចរមួ្មាន ល ម្ ោះ អាសយោា នអ្ុីដម្េ លេខរបបសនត ិសុខសងគម្ ថ្ងៃដខឆ្ន ំកំល ើរ 
និង/ឬលេខប ណ លបើកបររបស់អ្នក។  
 
ឆតើពួកឆយើងកំពុងឆ វ្ ើអវ ី? 

DOL បិទត្បព័នធ  B&P ភាៃ ម្ៗ លដើម្បីការ រព័រ៌មានរបស់អ្នកកាន់អាជ្ញា ប ណ វជិ្ញា ជីវៈនិងមុ្ខរបររបស់លយើង។ 
លយើងកំពុងលធវ ើការជ្ញមួ្យត្កមុ្ហ ុនផ្តេ់លសវាកម្មរបស់លយើងគឺត្កមុ្ហ ុន Washington Technology Solutions 

(WaTech) 
និងអ្នកជំនាញដផ្នកសនត ិសុខាម្អ្ុីនធឺ ិរដដេមានការទទួេស្គគ េ់ថាន ក់ជ្ញរិលដើម្បីលធវ ើការលសុើបអ្លងេរយា៉ា ងហមរ់
ចរ់លេើករ ីលនោះ។ ក៏មានការ ក់ព័នធនឹងដផ្នកអ្នុវរតចាប់ផ្ងដដរ។ 
ការលសុើបអ្លងេរកំពុងជួយលយើងកំ រ់ពីត្បេពសកម្មភាពដដេគ្មម នការអ្នុញ្ញា រ 
និងបុគគេដដេអាចរងផ្េប៉ាោះ េ់ ដូលចនោះលយើងអាចផ្តេ់ជំនួយដេ់ពួកលគបាន។ 

លយើងកំពុងអ្នុវរត វធិានការការ របដនែម្លដើម្បីការ រត្បព័នធ  B&P។ លៅលពេមានសុវរែ ិភាពនិងសម្ត្សប 

ត្បព័នធ  B&P នឹងត្រូវបានលបើកដំល ើរការល ើងវញិ។  
 
លដើម្បីោក់កំហិរលេើផ្េប៉ាោះ េ់លេើអ្នកកាន់អាជ្ញា ប ណ ដដេអាជ្ញា ប ណ របស់ពួកលគបានផ្ុរកំ រ់កន ុងអ្ំ ុងលពេ
ថ្នការោច់លសវារបស់លយើង 
លយើងនឹងលេើកដេងការពិន័យលេើការោក់ឯកស្គរយឺរយា៉ា វទាងំអ្ស់លោយសវ ័យត្បវរត ិរហូរដេ់ថ្ងៃទី  

1 ដខលម្ស្គ ឆ្ន ំ 2022។ លេើសពីលនោះលយើងនឹងអ្នុវរតពិធីការ 
លដើម្បីដំល ើរការការបនត ល ើងវញិទាងំលនាោះដដេត្រូវបានផ្ទអ កលោយការោច់លសវាឱ្យបានកាន់ដរលេឿន។ 
សត្មាប់ព័រ៌មានេម្អ ិរអ្ំពីសំ ួរសដ ីពីអាជ្ញា ប ណ ដដេម្ិនទាន់សលត្ម្ច សូម្ចូេលម្ើេលគហទំព័ររបស់លយើងាម្៖ 

www.dol.wa.gov/outage។ 
 
អវីដដលឆយើងដណនា ំ 
លយើងយកចិរតទុកោក់យា៉ា ងខាៃ ំងលេើសុវរែ ិភាពរបស់អ្នកកាន់អាជ្ញា ប ណ ព័រ៌មានផ្ទទ េ់ខល នួដដេបានត្បគេ់ម្កឱ្យ
លយើងខុ្ំ។ សំបុត្រលនោះមានការដ នំាជ្ញក់លាក់អ្ំពីរលបៀបចុោះល ម្ ោះលដើម្បីទទួេបានការត្រួរពិនិរយឥ ទានជ្ញមួ្យ 

Experian លហើយលយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យទាញយកអ្រែត្បលយាជន៍ពីផ្េិរផ្េត្រួរពិនិរយ 

និងលសវាទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិរបស់ Experian ដដេមានផ្តេ់ជូនអ្នកលោយម្ិនគិរថ្ងៃ។  
 
លយើងមានការលស្គកស្គត យយា៉ា ងខាៃ ំងចំល ោះការត្ពួយបារម្ភ 
និងការរអាក់រអួ្េដដេបងេល ើងលោយបញ្ញហ លនោះលៅលេើអ្នក។ ត្បសិនលបើអ្នកមានចម្ៃេ់លផ្សងៗ 
សូម្ទាក់ទងម្ជឈម្ ឌ េបលត្ម្ើលសវាាម្ទូរសពទរបស់លយើង ាម្រយៈលេខ  

(855) 568-2160 ថ្ងៃចនទដេ់សុត្ក ពីលមា៉ា ង 8:00 ត្ពឹក ដេ់ 5:00 លាៃ ច លមា៉ា ងលៅបា៉ា សុីហវ ិក 
ឬចូេលៅកាន់លគហទំព័រ www.dol.wa.gov/outage។ 
 
 
លោយកដ ីលគ្មរពរាប់អាន 
 

នាយកោា នលចញអាជ្ញា ប ណ រដា Washington 

P.O. Box 9020 

Olympia, Washington 98507-9020 
 

tel:855.568-2052


 

 

ឆសវាទាញយកអតតសញ្ញា ណមកវញិ-មនិចបំាេេុ់ះឆ ម្ ះ 

ជំនួយសត្មាប់ការទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិមានផ្ដេ់ជូនភាៃ ម្ៗសត្មាប់អ្នកាម្រយៈ Experian។ អ្នកមិ្នចាបំាច់ចុោះល ម្ ោះលទ។ 

ត្បសិនលបើអ្នកលជឿថាមានការលត្បើត្បាស់លោយដកៃងបនៃ លំេើព័រ៌មានរបស់អ្នកដដេបណាដ េម្កពីករ លីនោះ 

និងចង់ពិភាកាពរីលបៀបដដេអ្នកអាចលោោះត្ស្គយបញ្ញហ ទាងំលនាោះ សូម្ទាក់ទងភាន ក់្រ Experian។ សូម្លត្រៀម្ខល នួផ្តេ់ឆលខ្ទំនាក់ទំនង 

<<b2b_ text_2(លេខទំនាក់ទនំង)>> ជ្ញេសត ុាងបញ្ញា ក់ពីសិទធទិទួេបានលសវាកម្មទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិលោយផ្ដេ់ជូនលោយ 

Experian។ 

ត្បសិនលបើបនាទ ប់ពីពិភាកាអំ្ពីស្គែ នភាពរបស់អ្នកជ្ញមួ្យភាន ក់្រ 
មានការកំ រ់ថាចាបំាច់ត្រូវមានការគ្មំត្ទលៅកន ុងការទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិ 

លនាោះនឹងមានភាន ក់្រដផ្នកទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិរបស់ Experian លធវ ើការជ្ញមួ្យអ្នក 

លដើម្បលីសុើបអ្លងេរនិងលោោះត្ស្គយលេើករ ីថ្នការដកៃងបនៃ ំនីមួ្យៗ ដដេបានលកើរល ើងចាប់ពកីាេបរលិចេទករ ី (ាម្ការសម្ត្សប 
រមួ្ទាងំជួយអ្នកកន ុងការទាក់ទងអ្នកផ្តេ់កម្ច ីឥ ទាន លដើម្បជីំទាស់នឹងការគិរថ្ងៃនិងបិទគ នី 

ជួយអ្នកកន ុងការបងេកឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកជ្ញមួ្យការយិាេ័យឥ ទានធំៗទាងំបី 

និងជួយអ្នកកន ុងការទាក់ទងទីភាន ក់្ររោា េិបាេលដើម្បីជួយទាញយកអ្រតសញ្ញា  របស់អ្នកម្ករកស្គែ នភាពត្រឹម្ត្រូវរបស់វាវញិ។) 

សូម្ចំណាថំាលសវាទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិមានផ្តេ់ជូនអ្នកសត្មាប់រយៈលពេមួ្យឆ្ន ចំាប់ពីកាេបរលិចេទលចញេិខិរលនោះ 
និងមិ្នរត្មូ្វឱ្យមានសកម្មភាពណាមួ្យពីខាងអ្នកលទលៅលពេលនោះ។ េកខខ ឌ សត្មាប់ការផ្តេ់ជូនលនោះមានទាីំងលៅលេើលគហទំពរ័ 

www.ExperianIDWorks.com/restoration។ 
 

រឆបៀបេះុឆ ម្ ះកន ុង EXPERIAN IDENTITYWORKS 

រឆបៀបេះុឆ ម្ ះ 

លយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យដំល ើរការឧបករ ៍រកលម្ើេការដកៃងបនៃ ំដដេមានផ្ដេ់ជូនាម្រយៈ Experian IdentityWorks 
ដដេជ្ញសមាជិកភាពលពញមួ្យឆ្ន ំបដនែម្លោយឥរគិរថ្ងៃ។ ផ្េិរផ្េលនោះផ្តេ់ឱ្យអ្នកនូវមុ្ខ្ររកលម្ើេអ្រតសញ្ញា   
និងដំលណាោះត្ស្គយចំល ោះការេួចអ្រតសញ្ញា  ។ លដើម្បចីាប់លផ្តើម្ការត្រួរពិនិរយព័រ៌មានផ្ទទ េ់ខល នួរបស់អ្នក 
សូម្អ្នុវរតាម្ជំហានខាងលត្កាម្លនោះ៖ 

• ត្រូវត្បាកដថាអ្នកេុះឆ ម្ ះត្តឹមថ្ងៃទី 24 ដខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2022។(លេខកូដរបស់អ្នកនឹងមិ្នដំល ើរការលទបនាទ ប់ពីកាេបរលិចេទលនោះ។) 

• េូលឆៅកានឆ់េហទំព័រ Experian IdentityWorks លដើម្បីចុោះល ម្ ោះ៖ https://experianidworks.com/3bcredit 

• ផ្តេ់ឆលខ្កូដដំឆណើរការរបសអ់នក៖ <<លេខកូដដលំ ើរការ s_n>> 

• ផ្តេ់ឆលខ្ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក៖ <<b2b_text_2(លេខទនំាក់ទំនង)>> 

ត្បសិនលបើអ្នកមានសំ ួរអំ្ពីផ្េិរផ្េ ត្រូវការជំនួយទាក់ទងនឹងការទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិ 

ដដេបានលកើរល ើងលោយស្គរដរករ ីលនោះ ឬចង់បានអ្វ ីមួ្យជំនួយឱ្យការចុោះល ម្ ោះកន ុង Experian IdentityWorks ាម្អីុ្នធឺ រិ 

សូម្ទាក់ទងត្កមុ្ការ្រជំនួយអ្រិងិជនរបស់ Experian ាម្រយៈលេខ 1-877-288-8057 ត្រឹម្ថ្ងៃទ ី 24 ដខ្ឧសភា ឆ្ន ំ 2022។ 

សូម្លត្រៀម្ខល នួផ្តេ់លេខទំនាក់ទំនង <<b2b_ text_2(លេខទំនាក់ទំនង)>> 

ជ្ញេសត ុាងបញ្ញា ក់ពីសិទធទិទួេបានលសវាកម្មទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិលោយផ្ដេ់ជូនលោយ Experian។ 

ព័ត៌មានលមអិតបដនថមទាក់ទងនឹងសមាជិកភាពថ្ន Experian Identityworks រយៈឆពលមួយឆ្ន ំរបស់អនក 

មិ្នរត្មូ្វឱ្យមានការឥ ទានសត្មាប់ការចុោះល ម្ ោះលៅកន ុង Experian IdentityWorks លទ។ អ្នកអាចទាក់ទង Experian 
ភាៃ ម្ៗទាក់ទងនឹងបញ្ញហ ដកៃងបនៃ ំណាមួ្យ និងមានសិទធិចូេលត្បើមុ្ខ្រខាងលត្កាម្លៅលពេដដេអ្នកចុោះល ម្ ោះកន ុង 

ExperianIdentityWorks៖ 

• របាយការណ៍ឥណទានរបស់ Experian ឆៅឆពលេុះឆ ម្ ះឆត្បើ៖ លម្ើេព័រ៌មានណា 

ដដេ ក់ព័នធជ្ញមួ្យឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក។ របាយការ ៍ឥ ទានត្បចាំថ្ងៃ  

មានសត្មាប់ដរសមាជិកលេើអីុ្នធឺ រិដរប៉ាុលណាណ ោះ។* 

• ការត្តួតពនិិតយឥណទាន៖ ត្រួរពិនិរយឯកស្គរ Experian, Equifax និង Transunion ឱ្យបានជ្ញប់លាប់ 

លដើម្បីរកលម្ើេសូចនាករថ្នការដកៃងបនៃ ំ។ 

• ការទាញយកអតតសញ្ញា ណមកវញិ៖ អ្នកឯកលទសទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិ អាចដសវងរកបានភាៃ ម្ៗ 
លដើម្បជួីយអ្នកលោោះត្ស្គយការដកៃងបនៃទំាក់ទងនឹងឥ ទាន និងមិ្នទាក់ទងនឹងឥ ទាន។ 

• Experian IdentityWorks ExtendCARETM៖ 

អ្នកទទួេបានការគ្មតំ្ទចំល ោះការទាញយកអ្រតសញ្ញា  ម្កវញិកត្មិ្រខពស់ដូចគ្មន  សូម្បីដរបនាទ ប់ពីសមាជកិភាព  
Experian IdentityWorks របស់អ្នកបានផ្ុរកំ រ់លហើយក៏លោយ។ 

• ការធានារា៉ា ប់រងលេើការេួចអ្រតសញ្ញា  ចំនួន $1 លានដលុាល រ**៖ ផ្តលក់ាររា៉ា ប់រងសត្មាប់ការចំណាយជ្ញក់លាក់ 

និងការលផ្ទរមូ្េនិធិាម្ត្បព័នធឆអ េិត្តនូិក ដដេមិ្នមានការអ្នុញ្ញា រ។ 

 

ជំហានបដនថមឆដើមបីជួយការពារព័ត៌មានផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់អនក 

ពិនិតយឆមើលរបាយការណ៍េណនរីបសអ់នកនិងជូនដណំឹងដល់ដផ្នកអនុវតតេាប់អំពីសកមមភាពេួរឱ្យសងស័យ៖ 
លដើម្បីជ្ញវធិានការត្បងុត្បយ័រនជ្ញមុ្ន លយើងសូម្ដ នាឱំ្យអ្នករកាការត្បងុត្បយ័រន និងពិនិរយលម្ើេរបាយការ ៍គ នី 

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


 

 

និងរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នកឱ្យដិរដេ់។ ត្បសិនលបើអ្នករកល ើញសកម្មភាពគួរឱ្យសងស័យណាមួ្យលៅលេើគ នីមួ្យ 
អ្នកគួរដរជូនដ ំឹងភាៃ ម្ៗលៅស្គែ ប័នហិរញ្ា វរថ ុ ឬត្កមុ្ហ ុនដដេគ នីត្រូវបានរកាទុក។ 

អ្នកក៏គួរដររាយការ ៍ភាៃ ម្ៗអំ្ពីសកម្មភាពដកៃងបនៃ ំ 
ឬករ ីដដេមានការសងស័យអំ្ពកីារេួចអ្រតសញ្ញា  លៅអាជ្ញា ធរអ្នុវរតចាប់សម្ត្សប អ្គគរដាអាជ្ញា របស់អ្នក 

និង/ឬគ ៈកម្មការ  ជិាកម្មសហព័នធ  (Federal Trade Commission, “FTC”)។ 

េាប់េមលងរបាយការណ៍ឥណទាន៖ អ្នកអាចទទួេបានចាប់ចម្ៃងថ្នរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក 

លោយឥរគិរថ្ងៃពទីីភាន ក់្ររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានធំៗចំនួនបីលរៀងរាេ់ 12 ដខម្តង លោយចូេលៅកាន់លគហទពំរ័ 

www.annualcreditreport.com/, លៅទូរសពទលៅលេខ 877-322-8228 

ឬលោយការបំលពញទត្ម្ង់លសន ើសំុរបាយការ ៍ឥ ទានត្បចាឆំ្ន ំ លហើយលផ្ាើលៅលសវាលសន ើសំុរបាយការ ៍ឥ ទានត្បចាឆំ្ន ំ PO. Box 105281, 

Atlanta, GA 30348។ 
អ្នកក៏អាចទាក់ទងភាន ក់្ររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានថាន ក់ជ្ញរិមួ្យកន ុងចំលណាម្ភាន ក់្ររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានថាន ក់ជ្ញរិចំនួនបីខាងលត្កា
ម្ផ្ងដដរ៖ 

 

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 

 

ការជូនដណំឹងអំពីការដកលងបនល ំ៖ អ្នកត្បដហេជ្ញត្រូវពចិារណាោក់ស្គររជូនដំ ឹងអំ្ពកីារដកៃងបនៃ ំលៅលេើរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក។ 
ស្គររជូនដ ំឹងអំ្ពកីារដកៃងបនៃ ំដំបូងគឺមិ្នគិរថ្ងៃលទ លហើយនឹងសែ ិរលៅលេើឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នករយៈលពេមួ្យឆ្ន ំ។ 

ស្គរជូនដ ំឹងលនោះផ្ដេ់ដ ំឹងដេ់មាច ស់បំ ុេអំ្ពីសកម្មភាពដកៃងបនៃ ំដដេអាចលកើរមានលៅកន ុងរបាយការ រ៍បស់អ្នកលហើយលសន ើសំុឱ្យមាច ស់
បំ ុេទាក់ទងអ្នកមុ្ននឹងបលងេ ើរគ នីណាមួ្យជ្ញល ម្ ោះរបស់អ្នក។ 
លដើម្បោីក់ស្គរជូនដ ំឹងអំ្ពកីារដកៃងបនៃ ំលៅលេើរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក 
សូម្ទាក់ទងភាន ក់្ររាយការ ៍ឥ ទានណាមួ្យកន ុងចំលណាម្ភាន ក់្ររាយការ ៍ឥ ទានទាងំបីដដេបានកំ រ់ខាងលេើ។ 

ព័រ៌មានបដនែម្មានលៅលេើលគហទពំរ័ www.annualcreditreport.com។ 

ការបងកកដផ្នកសុវតថភិាព៖ អ្នកមានសិទធិោក់ការបងេកដផ្នកសុវរែ ិភាពលេើឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក។ 
វានឹងរារាងំឥ ទានងមីមិ្នឱ្យលបើកជ្ញល ម្ ោះរបស់អ្នកលោយគ្មម នការអ្នុញ្ញា រចាស់លាស់របស់អ្នកល ើយ។ 
ការបងេកដផ្នកសុវរែ ិភាពត្រូវបានរចនាល ើង 

លដើម្បកីារ រមាច ស់បំ ុេសកាត នុពេមិ្នឱ្យចូេលត្បើរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នកលោយគ្មម នការយេ់ត្ពម្ពីអ្នក។ 
ជ្ញេទធផ្េការលត្បើត្បាស់ការបងេកដផ្នកសុវរែ ិភាពអាចរំខានឬពនារដេ់េទធភាពទទួេបានឥ ទាន។ 
អ្នកត្រូវដរោក់ការបងេកដផ្នកសុវរែភិាពោច់លោយដ កលៅលេើឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកជ្ញមួ្យទីភាន ក់្ររាយការ ៍ឥ ទាននីមួ្យៗ។ 

មិ្នគិរថ្ងៃកន ុងការោក់ ដកលចាេ ឬេុបលចាេការបងេកដផ្នកសុវរែ ិភាពលទ។ លដើម្បោីក់ការបងេកដផ្នកសុវរែ ិភាពបាន 
អ្នកអាចត្រូវបានរត្មូ្វឱ្យផ្តេ់ជូនទភីាន ក់្ររាយការ ៍អំ្ពីអ្នកលត្បើត្បាស់នូវព័រ៌មានដដេកំ រ់អ្រតសញ្ញា  អ្នករមួ្ទាងំល ម្ ោះលពញរបស់អ្ន
ក លេខរបបសនត ិសុខសងគម្ ថ្ងៃដខឆ្ន ំកំល ើរ អាសយោា នបចច ុបបនននិងពីមុ្ន ចាប់ចម្ៃងថ្នអ្រតសញ្ញា  ដដេលចញលោយរដារបស់អ្នក 
ត្ពម្ទាងំវកិេយបត្រលត្បើត្បាស់ទឹកលេៃ ើងងមីៗ របាយការ ៍ធនាគ្មរឬរបាយការ ៍ធានារា៉ា ប់រង។ 

្នធានឥតេិតថ្ងលបដនថម៖ អ្នកអាចទទួេបានព័រ៌មានពីទីភាន ក់្ររាយការ ៍អំ្ពីអ្នកលត្បើត្បាស់ដដេលៅថា FTC 
ឬពីអ្គគរដាអាជ្ញា របស់អ្នកអំ្ពីជំហានដដេអ្នកអាចអ្នុវរតលឆ្ព ោះលៅរកការការ រការេួចអ្រតសញ្ញា  ។ 

អ្នកអាចរាយការ ៍ពកីារេួចអ្រតសញ្ញា  ដដេមានការសងស័យលៅដផ្នកអ្នុវរតចាប់កន ុងរំបន់រមួ្ទាងំលៅ FTC 
ឬលៅអ្គគរដាអាជ្ញា របស់អ្នក។ 

េណៈកមមការពាណិជជកមមសហព័នធ (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 ៈកម្មការ  ជិាកម្មសហព័នធ លេើកទឹកចិរតដេ់អ្នកដដេរកល ើញថាពរ៌័មានរបស់ពួកលគត្រូវបានលគលត្បើត្បាស់ខុសឱ្យោក់ កយប ត ឹង
ជ្ញមួ្យពួកលគ ដូចដដេបានពនយេ់លៅលេើលគហទពំ័ររបស់ពួកលគ។ អ្នកមានសិទធិោក់របាយការ ៍ប ដ ឹងដេ់ប៉ាូ េីសបាន 
ត្បសិនលបើអ្នកធាៃ ប់ជួបត្បទោះការេួចអ្រតសញ្ញា  ឬការដកៃងបនៃ ំ។ សូម្ចំណាថំា 

លដើម្បោីក់របាយការ ា៍ម្រយៈដផ្នកអ្នុវរតចាប់សត្មាប់ករ ីេួចអ្រតសញ្ញា   
អ្នកទំនងជ្ញត្រូវផ្តេ់េសត ុាងមួ្យចំនួនដដេបញ្ញា ក់ថាអ្នកធាៃ ប់ជ្ញជនរងលត្គ្មោះ។ 
ករ ីថ្នការេួចអ្រតសញ្ញា  ដដេបានដឹងឬមានការសងស័យក៏គួរដរត្រូវបានរាយការ ល៍ៅសម្រែកិចច និងអ្គគរដាអាជ្ញា របស់អ្នក។ 

េាប់សត ីពីការរាយការណ៍អពំីឥណទានឆដ្ឋយយុតតិ្ម ៌ (Fair Credit Reporting Act, FCRA)៖ 
អ្នកមានសិទធិត្សបាម្ចាប់សត ីពកីាររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ ដូចជ្ញសិទធិកន ុងការទទួេបានការជូនដ ំឹងជ្ញលដើម្ 

ត្បសិនលបើព័រ៌មានលៅកន ុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកត្រូវបានលត្បើត្បាស់ត្បឆ្ំងនឹងអ្នក 
សិទធិដឹងពីអ្វ ីដដេមានលៅកន ុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក សិទធិកន ុងការលសន ើសំុពិនទ ុឥ ទានរបស់អ្នក 
និងសិទធិកន ុងការរវា៉ា ចំល ោះព័រ៌មានមិ្នលពញលេញ ឬមិ្នត្រឹម្ត្រូវ។ 
លេើសពីលនោះលយាងលៅាម្ចាប់សត ីពីការរាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ 

ភាន ក់្ររាយការ រ៍បស់អ្រិងិជនត្រូវដរដករត្មូ្វឬេុបព័រ៌មានមិ្នត្រឹម្ត្រូវ មិ្នលពញលេញ ឬមិ្នអាចលផ្ទៀងផ្ទទ រ់បានលចញ, 
ភាន ក់្ររាយការ រ៍បស់អ្រិងិជនអាចមិ្នរាយការ ៍អំ្ពីព័រ៌មានអ្វជិាមានដដេមិ្នមានបចច ុបបននភាព, 
សិទធិចូេលត្បើឯកស្គររបស់អ្នកមានកំ រ់, អ្នកត្រូវដរផ្តេ់ការយេ់ត្ពម្របស់អ្នកសត្មាប់របាយការ ៍ឥ ទានដដេត្រូវផ្តេ់ជូននិលយាជក, 

អ្នកអាចកំ រ់ការផ្តេ់ជូនឥ ទាននិងការធានារា៉ា ប់រងដដេ "បានពិនិរយជ្ញមុ្ន" 
ដដេអ្នកទទួេបានលោយដផ្អកលេើពរ៌័មានលៅកន ុងរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក 
លហើយអ្នកអាចដសវងរកសំ ងចំល ោះការខូចខារពីអ្នកបំ នបាន។ 

http://www.annualcreditreport.com/,
http://www.equifax.com/
http://www.experian.com/
http://www.transunion.com/
http://www/


 

 

អ្នកអាចនឹងមានសិទធិបដនែម្លៅលត្កាម្ចាប់សត ីពីការរាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ដដេមិ្នត្រូវបានសលងខបលៅទលីនោះ។ 
ជនរងលត្គ្មោះពកីារេួចអ្រតសញ្ញា  និងបុគគេិកលយាធាដដេមានការពវកិចចសកម្មមានសិទធិបដនែម្ជ្ញក់លាក់ត្សបាម្ចាប់សត ីពីការរាយការ

 ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្។ 
លយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យពិនិរយលម្ើេសិទធិរបស់អ្នកលយាងាម្ចាប់សត ីពកីាររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ 

លោយចូេលៅកាន់លគហទពំ័រ www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdf, 

ឬលោយការសរលសរស្គរលៅម្ជឈម្ ឌ េល ៃ្ ើយរបអ្នកលត្បើត្បាស់ បនទប់លេខ 130-A គ ៈកម្មការ  ិជាកម្មសហព័នធ  600 

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

សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា California៖ អ្នកអាចចូេលៅកាន់ការយិាេ័យការ រឯកជនភាពរបស់រដា California ាម្លគហទំព័រ 

www.oag.ca.gov/privacy សត្មាប់ព័រ៌មានបដនែម្សត ីពកីារការ រត្បឆ្ំងនឹងការេួចអ្រតសញ្ញា  ។ 

សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា Kentucky៖ អ្នកអាចទាក់ទងអ្គគរដាអាជ្ញា លៅការយិាេ័យអ្គគ ត្ពោះរាជអាជ្ញា ថ្នរដា Kentucky, Frankfort,  
Kentucky 40601; 502-696-5300; ឬាម្លគហទំព័រ www.ag.ky.gov។ 
សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា Maryland៖ អ្នកអាចទាក់ទងអ្គគរដាអាជ្ញា លៅ 200 St. Paul Place, 16th Floor, Baltimore, MD 

21202, លេខទូរសពទឥរគិរថ្ងៃលេខ 1-888-743-0023, ាម្ទូរសពទលេខ (410) 576-6300, 
ដខសទូរសពទបនាទ ន់សត្មាប់អ្នកលត្បើត្បាស់លេខ  
(410) 528-8662 និងាម្អីុ្នធឺ ិរាម្លគហទំព័រ www.marylandattorneygeneral.gov។ 

សត្មាប់អនករស់ឆៅមុិកសុិកងម៖ី អ្នកមានសិទធិត្សបាម្ចាប់សត ីពកីាររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ 
ដូចជ្ញសិទធិកន ុងការទទួេបានដ ំឹង ត្បសិនលបើព័រ៌មានលៅកន ុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នកត្រូវបានលត្បើត្បាស់ត្បឆ្ំងនឹងអ្នក 
សិទធិដឹងពីអ្វ ីដដេមានលៅកន ុងឯកស្គរឥ ទានរបស់អ្នក សិទធិកន ុងការលសន ើសំុពិនទ ុឥ ទានរបស់អ្នក 
និងសិទធិកន ុងការរវា៉ា ចំល ោះព័រ៌មានមិ្នលពញលេញ ឬមិ្នត្រឹម្ត្រូវ។ 
លេើសពីលនោះលយាងលៅាម្ចាប់សត ីពីការរាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ 

ភាន ក់្ររាយការ រ៍បស់អ្រិងិជនត្រូវដរដករត្មូ្វឬេុបព័រ៌មានមិ្នត្រឹម្ត្រូវ មិ្នលពញលេញ ឬមិ្នអាចលផ្ទៀងផ្ទទ រ់បានលចញ, 
ភាន ក់្ររាយការ រ៍បស់អ្រិងិជនអាចមិ្នរាយការ ៍អំ្ពីព័រ៌មានអ្វជិាមានដដេមិ្នមានបចច ុបបននភាព, 
សិទធិចូេលត្បើឯកស្គររបស់អ្នកមានកំ រ់, អ្នកត្រូវដរផ្តេ់ការយេ់ត្ពម្របស់អ្នកសត្មាប់របាយការ ៍ឥ ទានដដេត្រូវផ្តេ់ជូននិលយាជក, 

អ្នកអាចកំ រ់ការផ្តេ់ជូនឥ ទាននិងការធានារា៉ា ប់រងដដេ "បានពិនិរយជ្ញមុ្ន" 
ដដេអ្នកទទួេបានលោយដផ្អកលេើពរ៌័មានលៅកន ុងរបាយការ ៍ឥ ទានរបស់អ្នក 
លហើយអ្នកអាចដសវងរកសំ ងចំល ោះការខូចខារពីអ្នកបំ នបាន។ 
អ្នកអាចនឹងមានសិទធិបដនែម្លៅលត្កាម្ចាប់សត ីពីការរាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ដដេមិ្នត្រូវបានសលងខបលៅទលីនោះ។ 

ជនរងលត្គ្មោះពកីារេួចអ្រតសញ្ញា  និងបុគគេិកលយាធាដដេមានការពវកិចចសកម្មមានសិទធិបដនែម្ជ្ញក់លាក់ត្សបាម្ចាប់សត ីពីការរាយការ
 ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្។ 
លយើងលេើកទឹកចិរតអ្នកឱ្យពិនិរយលម្ើេសិទធិរបស់អ្នកលយាងាម្ចាប់សត ីពកីាររាយការ ៍អំ្ពីឥ ទានលោយយុរត ិធម៌្ 

លោយចូេលៅកាន់លគហទពំ័រ www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdf, 

ឬលោយការសរលសរស្គរលៅម្ជឈម្ ឌ េល ៃ្ ើយរបអ្នកលត្បើត្បាស់ បនទប់លេខ 130-A គ ៈកម្មការ  ិជាកម្មសហព័នធ  600 

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

សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា North Carolina៖ អ្នកអាចទាក់ទងអ្គគរដាអាជ្ញា លៅ 9001 Mail Service Center, Raleigh, NC 

27699-9001, 1-877-566-7226 ឬ 1-919-716-6400, www.ncdoj.gov។ អ្នកអាចទទួេបានព័រ៌មានពីអ្គគ ត្ពោះរាជអាជ្ញា  
ឬគ ៈកម្មការ  ិជាកម្មសហព័នធអំ្ពីការទប់ស្គេ រ់ការេួចអ្រតសញ្ញា  ។ 

សត្មាប់អនករស់ឆៅរដា Oregon៖ អ្នកអាចទាក់ទងអ្គគរដាអាជ្ញា លៅត្កសួងយុរត ិធម៌្រដា Oregon1162 Court Street NE, Salem, 
OR 97301-4096; 877-877-9392 និងាម្អីុ្នធឺ ិរលៅលេើលគហទំព័រ https://www.doj.state.or.us/។ 
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