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

ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੋਡ: XXXXXX
<<First Name>> <<Last Name>>
<<Address>>
<<City>>, <<State>> <<Zip>>
ਜਵਾਬ: Washington ਦੇ Department of Licensing ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚਨਾ
ਪਿਆਰੇ <<First Name>> <<Last Name>>,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ ਿੱ ਠੀ ਇਸ ਲਈ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਕਉਂਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਾਰ ਜਾਂ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੰ ਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
Washington State Department of Licensing ( “DOL”) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਾਪਲਤ ਵਿਾਰ ਅਤੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੰ ਸ

ਪਸਸਟਮ (Business and Professional License System, "B & P System") ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
B&P System ਪਵਿੱ

DOL ਅਤੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਭਮੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (Board of

Registration for Professional Engineers & Land Surveyors, BRPLES) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਲਾਇਸੰ ਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
DOL ਨੇ ਇਹ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਕ B&P System ਪਵਿੱ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ਪਰਕਾਰਡ ਪਵਿੱ

ਪਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਣਅਪਧਕਾਰਤ ਗਤੀਪਵਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੰ ਸ ਦੀ ਪਕਸਮ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਪਦਆਂ, ਿਰਗਟ ਹੋਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਿੱ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈ-ਮੇਲ ਿਤਾ, ਸਮਾਪਜਕ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰ ਸ

ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਕ ਇਹ ਪਕਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱ ਤਵਿਰਨ ਹੈ ਪਕ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਨੋਪਟਸ ਪਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਿਹੁੰ ਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਪਵਿੱ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰੈਪਡਟ ਪਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
24 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੰ , DOL ਨੰ ਿਤਾ ਲਿੱਗਾ ਪਕ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਪਕ B&P System ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੰ ਪਬਨਾਂ

ਅਪਧਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ B&P System ਨੰ ਔਫਲਾਈਨ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ B&P System

ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਪਵਿੱ

ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾ ਿਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰ ਸੁ ੇਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਪਕ ਇਹ ਪਕਵੇਂ

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਗਹਨ ਫੋਰੈਂਪਸਕ ਪਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਮਾਹਰ
ਨੰ ਪਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

DOL ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਾਪਲਤ ਪਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਸਸਟਮ ਪਵਿੱ

ਕੋਈ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਦਾ ਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਪਗਆ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵਿੱ

ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੰ ਸ ਪਸਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਸੀ?
ਸਾਨੰ ਿਤਾ ਲਿੱਗਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ DOL ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰ ਸ ਪਰਕਾਰਡ ਪਵਿੱ

ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ ਪਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਕਸੇ ਅਣਅਪਧਕਾਰਤ ਪਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਸੰ ਸ ਦੀ ਪਕਸਮ 'ਤੇ
ਪਨਰਭਰ ਕਰਪਦਆਂ, ਿਰਭਾਪਵਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਿੱ

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਈ-ਮੇਲ ਿਤਾ, ਸਮਾਪਜਕ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ

ਤਾਰੀਖ਼, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰ ਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
DOL ਨੇ ਸਾਡੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਲਾਇਸੰ ਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਲਈ ਫੌਰਨ B&P System ਨੂੰ
ਔਫਲਾਈਨ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਿਰਦਾਤਾਵਾਂ, Washington

ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੋਪਲਉਸ਼ਨ (Washington Technology Solutions, WaTech), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ

ਿਰਾਿਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਧਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂ
ਅਣਅਪਧਕਾਰਤ ਗਤੀਪਵਧੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਿਰਭਾਪਵਤ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਪਵਿੱ

ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ B&P System ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਲਈ ਵਾਧ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਉਿਾਅ
ਲਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰਿੱਪਖਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ ਤ ਹੋਵੇਗਾ, B&P System ਨੰ ਵਾਿਸ ਔਨਲਾਈਨ
ਪਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਿਰਭਾਵ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜਨਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰ ਸ ਸਾਡੇ ਆਊਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਪਮਆਦ ਿੁਿੱ ਗ ਕੇ
ੁਿੱ ਹਨ,
ਅਸੀਂ 1 ਅਿਰੈਲ, 2022 ਤਿੱ ਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਪਨਆਂ ਨੰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਊਟੇਜ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ਨੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਰਪਕਪਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਆ ਲਾਇਸੰ ਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਸਪਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਜਾਓ: www.dol.wa.gov/outage
ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੰ ਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰ ਸੌਂਿੀ ਗਈ ਪਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਨੰ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਪ ਿੱ ਠੀ ਪਵਿੱ

Experian ਨਾਲ ਕਰੈਪਡਟ ਪਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਿੱ ਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਪਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ Experian ਦੇ ਪਨਗਰਾਨੀ ਉਤਿਾਦ ਅਤੇ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਮੁਫਤ ਪਵਿੱ

ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪ ੰ ਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਪਵਧਾ ਲਈ ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ (855) 568-2160 ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਿੈਸੀਪਫਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ www.dol.wa.gov/outage 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਸ਼ੁਿੱ ਭਪ ੰ ਤਕ,
The Washington State Department of Licensing
P.O. Box 9020
Olympia, Washington 98507-9020

ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਖਕਸੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ Experian ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੌਰਨ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰ ਾ ਕਰਨਾ
ਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਪਦਆਂ ਨੰ ਪਕਵੇਂ ਹਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਕ Experian ਏਜੰ ਟ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। Experian
ਦੁਆਰਾ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬਤ ਵਜੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰਬਰ <<b2b_text_2(engagement number)>>ਿਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹੋ।
ਜੇ, ਪਕਸੇ ਏਜੰ ਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਤੀ ਬਾਰੇ

ਰ ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਫਰ ਇਿੱ ਕ Experian ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਏਜੰ ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂ

ਅਤੇ ਹਿੱ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। (ਉਪ ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਵਵਾਪਦਤ ਖਰਪ ਆਂ ਅਤੇ ਖਾਪਤਆਂ ਨੰ ਬੰ ਦ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੈਪਡਟ ਗਰਾਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਪਵਿੱ
'ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਰਿੱ ਖਣ ਪਵਿੱ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ; ਪਤੰ ਨ ਿਰਮੁਿੱਖ ਕਰੈਪਡਟ ਪਬਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਛਾਣ ਨੰ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਸਪਿਤੀ ਪਵਿੱ

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਪਵਿੱ

ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪਵਿੱ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ)।

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪ ਿੱ ਠੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਤੁਹਾਡੇ

ਵਿੱ ਲੋਂ

ਕੋਈ

ਕਾਰਵਾਈ

ਕਰਨ

ਦੀ

ਲੋ ੜ

ਨਹੀਂ

ਹੈ।

ਇਸ

ਿੇਸ਼ਕਸ਼

ਲਈ

ਪਨਯਮ

ਅਤੇ

ਸ਼ਰਤਾਂ

www.ExperianIDWorks.com/restoration 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।
Experian ਪਛਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਖਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਖਕਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਦਿੱ ਸਤਾ ਦੇ ਰਿ ਪਵਿੱ

Experian IdentityWorks ਦੁਆਰਾ ਉਿਲਬਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ

ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰ ਪਕਪਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਤਿਾਦ ਤੁਹਾਨੰ ਿਛਾਣ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਦਾ
ਹਿੱ ਲ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਿਣੀ ਪਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ:
•

ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਪ ਤ ਕਰੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ 24 ਮਈ, 2022 ਤੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਪਲਆ ਹੈ।(ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।)

•

ਦਾਿਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈExperian IdentityWorks ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://experianidworks.com/3bcredit

•

ਆਿਣਾ ਐਕਟੀਵੇਸਨ ਕੋਡ ਿਰਦਾਨ ਕਰੋ:<<activation code s_n>>

•

ਆਿਣਾ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰਬਰ ਿਰਦਾਨ ਕਰੋ: <<b2b_text_2(engagement number)>>

ਜੇਕਰ ਉਤਿਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪਵਿੱ
Experian IdentityWorks ਪਵਿੱ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪਵਕਲਿ ਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 24 ਮਈ, 2022 ਤਿੱ ਕ Experian ਦੀ

ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ 1-877-288-8057 'ਤੇ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। Experian ਦੁਆਰਾ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬਤ
ਵਜੋਂ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨੰਬਰ <<b2b_text_2(engagement number)>> ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਆਰ ਰਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ Experian IdentityWorks ਸਦੱ ਸਤਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਵੱ ਚ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ
Experian IdentityWorks ਪਵਿੱ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਕਰੈਪਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪਵਿੱ

Experian ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Experian IdentityWorks ਪਵਿੱ
ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ

ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫੌਰਨ

ਦਾਖਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਦਿੱ ਤੀਆਂ

ਸਾਈਨ-ਅੱ ਪ 'ਤੇ Experian ਕਰੈਖਡਟ ਖਰਪੋਰਟ: ਦੇਖੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਪਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

•

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਪਸਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।*
ਕਰੈਖਡਟ ਖਨਗਰਾਨੀ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ ਕਾਂ ਲਈ Experian, Equifax ਅਤੇ Transunion ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ

•

ਪਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•

ਪਛਾਣ ਬਹਾਲੀ: ਕਰੈਪਡਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰੈਪਡਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਪਵਿੱ

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਦੇ

ਮਾਹਰ ਫੌਰਨ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।
•

Experian IdentityWorks ExtendCARETM: Experian IdentityWorks ਸਦਿੱ ਸਤਾ ਦੀ ਪਮਆਦ ਿੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੰ ਉਹੀ ਉੱ ਿਿੱ ਧਰੀ ਿਛਾਣ ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲਦੀ ਹੈ।

•

$1 ਖਮਲੀਅਨ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੀਮਾ**: ਕੁਝ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਅਪਧਕਾਰਤ ਇਲੈ ਕਟਰਾਖਨਕ ਫੰ ਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕਵਰੇਜ
ਿਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਖਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਖਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਦਮ

ਆਪਣੇ ਿਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੱ ਕੀ ਗਤੀਖਵਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਖਲਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਚਤ ਕਰੋ: ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ
ਉਿਾਅ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੁ ੇਤ ਰਪਹਣ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਪਖਆ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਖਾਤੇ ਪਵਿੱ
ਨੰ ਸਪ ਤ ਕਰਨਾ

ਪਕਸੇ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਦਾ ਿਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਫੌਰਨ ਪਵਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਿਾ ਜਾਂ ਕੰ ਿਨੀ

ਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਪਕਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਜਾਂ ਿਛਾਣ ਦੀ

ੋਰੀ ਦੀ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਫੌਰਨ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ
ਟਰੇਡ ਕਪਮਸ਼ਨ (Federal Trade Commission, "FTC") ਨੰ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਰੈਖਡਟ ਖਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਤੁਸੀਂ www.annualcreditreport.com/'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟੋਲ-ਫਰੀ 877-322-8228 'ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ
ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ (Annual Credit Report Request Form) ਨੰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ
ਬੇਨਤੀ ਸੇਵਾ ਨੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰ 12 ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਵਿੱ

ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਪਤੰ ਨ ਿਰਮੁਿੱਖ

ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਪਵਿੱ ੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਕਾਿੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਪਲਖੀਆਂ
ਪਤੰ ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਪਵਿੱ ੋਂ ਪਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
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

ਧੋਿਾਧੜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਵ ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਿੱ ਕ ਸ਼ੁਰਆਤੀ
ਧੋਖਾਧੜੀ

ੇਤਾਵਨੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ੇਤਾਵਨੀ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿੋਰਟ ਦੇ

ਅੰ ਦਰ ਸੰ ਭਾਪਵਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਤੀਪਵਧੀ ਬਾਰੇ ਸਪ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਲੈ ਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾ
ਸਿਾਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੇ। ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪ ਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਿਰੋਕਤ
ਿਛਾਣੀਆਂ

ਗਈਆਂ

ਪਤੰ ਨ

ਕਰੈਪਡਟ

ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ

ਏਜੰ ਸੀਆਂ

www.annualcreditreport.com 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਵਿੱ ੋਂ

ਪਕਸੇ

ਨਾਲ

ਵੀ

ਸੰ ਿਰਕ

ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੀਜ਼: ਤੁਹਾਨੰ ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਫਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸ਼ਟ ਅਪਧਕਾਰ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪਵਿੱ

ਨਵਾਂ ਕਰੈਪਡਟ ਖੋਲਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਫਰੀਜ਼ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਹਮਤੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ

ਪਰਿੋਰਟ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੈਪਡਟ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਵਿੱ

ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰ ਹਰੇਕ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ 'ਤੇ

ਵਿੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਫਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਫਰੀਜ਼ ਨੰ ਲਗਾਉਣ, ਕਣ
ੁਿੱ
ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਿੱਪਖਆ
ਫਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ਉਿਭੋਗਤਾ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀ ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਛਾਣ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਾ ਨਾਮ, ਸਮਾਪਜਕ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼, ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਛਾਣ
ਿਿੱ ਤਰ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਿੀ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਿਯੋਗਤਾ ਪਬਿੱ ਲ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ।
ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਸਰੋਤ: ਤੁਸੀਂ ਉਿਭੋਗਤਾ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ, FTC, ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਨੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਕੇ
ੁਿੱ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ FTC ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ, ਸਿਾਨਕ
ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਖਮਸਨ (FTC): FTC ਤਿੱ ਕ ਹੇਠ ਪਦਿੱ ਤੇ ਤੋਂ ਿਹੁੰ

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:600 Pennsylvania Avenue NW,

Washington, DC 20580; www. identitytheft.gov; 1-877-ID-THEFT (1-877-438-4338); and, TTY:
1-866-653-4261 ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਪਮਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਜਨਹਾਂ ਨੰ ਿਤਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱ ਪਸਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਿੁਪਲਸ ਪਰਿੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੈ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਧਆਨ
ਪਦਓ ਪਕ ਿਛਾਣ ਦੀ

ੋਰੀ ਲਈ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਰਿੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਬਤ ਿਰਦਾਨ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਕਾਰ ਹੋ। ਮਾਲਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਨਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰ ਵੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੇਅਰ ਕਰੈਖਡਟ ਖਰਪੋਰਖਟੰ ਗ ਐਕਟ (Fair Credit Reporting Act, FCRA): ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਧਕਾਰ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦਿੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ ਪਵਿੱ
ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਪਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ ਪਵਿੱ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ

ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਪਡਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ, ਅਤੇ ਅਧਰੀ

ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਿਭੋਗਤਾ
ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੰ ਗਲਤ, ਅਧਰੀ, ਜਾਂ ਅਣ-ਿਰਮਾਪਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਮਟਾਉਣਾ ਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਿਭੋਗਤਾ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੁਰਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ; ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ

ਸੀਮਤ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ
ਪਰਿੋਰਟ ਪਵ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ "ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ੀਆਂ" ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਪਹਤ ਵਾਧ ਅਪਧਕਾਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਿਛਾਣ ਦੀ
ਫੇਅਰ

ਕਰੈਪਡਟ

ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ

ਐਕਟ

ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ

ੋਰੀ ਦੇ ਪਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਡਊਟੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ
ਪਵਸ਼ੇਸ਼

ਵਾਧ

ਅਪਧਕਾਰ

ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ।

ਅਸੀਂ

ਤੁਹਾਨੰ

www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdf 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ Consumer
Response Center, Room 130-A, Federal Trade Commission600 Pennsylvania Ave. N.W., Washington,
D.C. 20580 ਨੰ ਪਲਖ ਕੇ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਣੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
California ਦੇ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਿਛਾਣ ਦੀ

ੋਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਪਖਆ ਬਾਰੇ ਵਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.oag.ca.gov/privacy 'ਤੇ

California ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (California Office of Privacy Protection) ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Kentucky ਦੇ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ Kentucky ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖਿਿੇ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

(State

Attorney General), Frankfort, Kentucky 40601; 502-696-5300; ਜਾਂ www.ag.ky.gov 'ਤੇ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Maryland ਦੇ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਇਿੱ ਿੇ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ200 St. Paul Place, 16th
Floor, Baltimore, MD 21202; 1-888-743-0023 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫਰੀ; (410) 576-6300 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ; ਉਿਭੋਗਤਾ ਹੌਟਲਾਈਨ
(410) 528-8662; ਅਤੇ www.marylandattorneygeneral.gov'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ।
New Mexico ਦੇ ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ:ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਧਕਾਰ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਦਿੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਅਪਧਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ ਫਾਈਲ ਪਵਿੱ
ਫਾਈਲ ਪਵਿੱ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਪਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਪਡਟ

ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਪਡਟ ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਿੁਿੱ ਛਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ, ਅਤੇ ਅਧਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਵਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਿਭੋਗਤਾ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ, ਅਧਰੀ, ਜਾਂ ਿਰਮਾਪਣਤ ਨਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਮਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ; ਉਿਭੋਗਤਾ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੁਰਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ; ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ

ਸੀਮਤ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ ਪਵ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
ਿਰਾਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ "ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ੀਆਂ" ਿੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਪਲਆਂ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨੇ
ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਪਹਤ ਵਾਧ ਅਪਧਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਿੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਿਛਾਣ ਦੀ
ਅਨੁਸਾਰ

ਪਵਸ਼ੇਸ਼

ੋਰੀ ਦੇ ਪਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪਡਊਟੀ ਫੌਜੀ ਕਰਮ ਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ
ਵਾਧ

ਅਪਧਕਾਰ

ਮੌਜਦ

ਹਨ।

ਅਸੀਂ

ਤੁਹਾਨੰ

www.consumerfinance.gov/f/201504_cfpb_summary_ your-rights-under-fcra. pdf 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਂ Consumer
Response Center, Room 130-A, Federal Trade Commission600 Pennsylvania Ave. N.W., Washington,
D.C. 20580. ਨੰ ਪਲਖ ਕੇ ਫੇਅਰ ਕਰੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਪਟੰ ਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਣੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
North Carolina ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ,9001 Mail Service Center, Raleigh, NC
27699-9001 1-877-566-7226 ਜਾਂ 1-919-716-6400, www.ncdoj.gov 'ਤੇ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ
ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਪਮਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਛਾਣ ਦੀ ੋਰੀ ਨੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Oregon ਖਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ: ਤੁਸੀਂ Oregon ਪਨਆਂ ਪਵਭਾਗ1162 Court Street NE, Salem, OR 97301-4096;
877-877-9392 ਪਵਖੇ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲ; ਅਤੇ https://www.doj.state.or.us/ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

