លលខករណី ររស់ប្កសួ ងនគរបាល
លោកអ្ន កគឺ :

ប្រភពឯកសារ
ការ ិយាល័យឥណទាន
លោកអ្ន កមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន សំលៅឯកសាររបាយការណ៍ឥណទាន
មួ យច្បារ់លោយឥតគិតថ្លៃ លរើលោកអ្ន កបានកាៃយជាជនរងលប្រោះ
ថ្នការលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណ បានរងការរដិលសធ ច្បំល ោះការផ្ដ លឥ
់ ណ
ទាន ទ្ទ្ួ លបានអ្តថ ប្រលយាជន៍សុខមាលភាព ឬរានការងារលធវ ើ ។
សូ ម ទាក់ទ្ងទ្ីភានក់ងារឥណទានមួ យ កនុងច្បំលោមទ្ីភានក់ងារ ខាង
លប្កាមលនោះ ឬច្បូ លលមើលលគហទ្ំព័រ www.annualcreditreport.com
Equifax
ww.equifax.com
P.O. Box 740241, Atlanta, Georgia 30374-0241



លដើមបីរញ្ញាឱ្យលច្បញរបាយការណ៍ឥណទានររស់លោកអ្ន ក សូ ម
ទ្ូ រសពទ លៅលលខ (800) 685-1111



លដើមបីរាយការណ៍ អ្ំពីការក្កៃ ងរនៃ ំ សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (800)

ទ្ីប្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប

ររស់

សូ មកត់ប្តាលលខករណីលនោះទ្ុក
លៅកនុងសឺមីកំណត់លហតុ
លមអ ិតររស់លោកអ្ន ក និងលប្រើវា លៅលពលក្ដលលោកអ្ន ក
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួ យ ប្ក ុមហុន ឬទ្ីភានក់ងារអ្នុវតត ច្បារ់
ក្ដល ក់ព័នធនឹងរបាយការណ៍លនោះ ។ អាប្ស័យតាមទ្ីកក្នៃ ង
(ក្ដនសមតថ កិច្បច) ក្ដលរទ្លលា ើសបានលកើតមានលឡើង (មុខ
ទ្ំនិញ ឬប្រលភទ្លសវា ក្ដលទ្ទ្ួ លបាន ឬបានប្រគល់ឱ្យ) អ្ន ក
លសុើរអ្លងេ តមានក់ររស់ LBPD អាច្ប ឬមិនអាច្ប ប្តូវបាន
កំណត់ ច្បំល ោះករណីលនោះ ។ ករណីលនោះអាច្បប្តូវលផ្ទ រលៅ ទ្ី
ភានក់ងារអ្នុវតត ច្បារ់មួយលទ្ៀត លរើរទ្លលា ើសបានលកើតមាន
លឡើង លៅកនុងក្ដនសមតថ កិច្បចមួយលផ្េងលទ្ៀត ។

525-6285
Experian (អតីត TRW)

www.experian.com

កំណត់សមាគល់ :

P.O. Box 949, Atlanta, Georgia 75013-0949
 លដើមបីរញ្ញាឱ្យលច្បញរបាយការណ៍ឥណទាន ររស់លោកអ្ន ក
សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (888) 397-3742
 លដើមបីរាយការណ៍ អ្ំពីការក្កៃ ងរនៃ ំ សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (888)
397-3742
Trans Union

www.transunion.com

P.O. Box 390, Springfield, Pennsylvania 19064-0390
 លដើមបីរញ្ញាឱ្យលច្បញរបាយការណ៍ឥណទាន ររស់លោកអ្ន ក
សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (800) 916-8800
 លដើមបីរាយការណ៍ អ្ំពីការក្កៃ ងរនៃ ំ សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (800)
680-7289
ទ្ីភានក់ងារសហព័នធ
គណកមា ការ

ណិជាកមា សហព័នធ

www.ftc.gov

ការលួ ច្បអ្តត សញ្ញា ណ
ការលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណ គឺជារទ្ឧប្កិដឋ ក្ដលកំពុងលកើន
លឡើងយា៉ាងឆារ់រហ័ស លៅសហរដឋ អាលមរ ិក ។ ការខាតរង់
ក់ព័នធនឹងការលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណ មានទ្ំហំសរុរ ជាទ្ឹក
ប្បាក់ ច្បំនួន 50 ន់ោនដុោៃរ លៅឆានំ 2005 ។ ការលួ ច្ប
អ្តត សញ្ញាណមាន ក់ព័នធនឹង ការទ្ទ្ួ លបានច្បំក្ណកសំ
ខាន់ៗ ថ្នព័ត៌មានរញ្ញាក់អ្តត សញ្ញាណររស់មនុសេមានក់
ដូ ច្បជា ល្ាោះ, អាសយោឋន, ថ្លៃ ក្ខឆានំកំលណើត, និងលលខរ័
ណណសនត ិសុខសងគ មលដើមបីក្កៃ ងខល ួនលធើវជាពួ កលគ ។ រញ្ញាលនោះ
លរើកលទ្ធ ភាពឱ្យលោរលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណ អាច្បប្រប្ពឹតតអ្ំលពើ
ក្កៃ ងរនៃ ំបាន កនុង រ ូរភាពជាលប្ច្បើន ។ គណកមា ការ
ណិជាកមា សហព័នធរបាយការណ៍ថា
មនុសេមានក់កនុង
ច្បំលោមប្បាំនាក់ នឹងកាៃយជាជនរងលប្រោះថ្នការលួ ច្បអ្តត
សញ្ញាណ ។

ប្កសួ ងនគរបាល ទ្ីប្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប
ព័ត៌មានលមអ ិត អ្ំពីការលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណ
400 West Broadway Avenue Long Beach,
CA 90802

600 Pennsylvania Ave, NW, Washington, DC 20580



លដើមបីរាយការណ៍ អ្ំពីការក្កៃ ងរនៃ ំ សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (877)

លដើមបីោក់របាយការណ៍ សូ មទ្ូ រសពទ លៅ :

438-4338
រដឋ បាលសនត ិសុខសងគ ម



www.ssa.gov

លដើមបីរាយការណ៍ អ្ំពីការក្កៃ ងរនៃ ំ សូ មទ្ូ រសពទ លៅលលខ (800)
269-0271

លសវាប្រៃសណីយ៍ ស.រ.អ្



សាថនីយធំ : (562) 570-7312
រោ
ដ ញទ្ូ រសពទ ទ្ីមួយ ថ្នក្ផ្ន កព័ត៌មានលមអ ិតអ្ំពីការលួ ច្បអ្តត
សញ្ញាណ : (562) 570-7602

ww.usps.gov

សូ មរាយការណ៍ អ្ំពីការលួ ច្បតាមសំរុប្ត លៅកាន់អ្នកប្តួ ត
ពិនិតយថ្ប្រសណីយ៍

www.longbeach.gov/police/

ប្កសួ ងនគរបាល ទ្ីប្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប
អ្ងគ ភាពព័ត៌មានលមអ ិតអ្ំពីការលួ ច្បអ្តត
សញ្ញាណ 400 West Broadway Avenue
Long Beach, CA 90802

គនៃ ឹោះកនុងការរងាេរ
សំរុប្ត
 ោក់លសាប្រអ្រ់សំរុប្ត លហើយដកយកសំរុប្តលច្បញយា៉ាង
រហ័ស លប្កាយមានការប្រគល់ឱ្យរ ួច្ប ។
 ោក់សំរុប្តលផ្ញើរលច្បញ លៅកនុងប្រអ្រ់ប្រមូ លសំរុប្ត ថ្ន
ការ ិយាល័យថ្ប្រសណីយ៍ ឬលៅការ ិយាល័យថ្ប្រសណីយ៍តាមមូ ល
ោឋនររស់លោកអ្ន ក ។ កុោ
ំ ក់សំរុប្តលៅកនុងប្រោរ់សប្មារ់
ោក់សំរុប្ត ក្ដលរានសុវតថ ិភាព ។
ព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួន
 កុប្ំ បារ់ព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួន ដូ ច្បជា លលខរ័ណណសនត ិសុខសងគ ម,
ថ្លៃក្ខឆានំកំលណើត, ល្ាោះលដើមររស់មាដយ, លលខរ័ណណឥណទាន,
ឬ PIN ររស់ធនាររលោកអ្ន កតាមទ្ូ រសពទ ររស់លោកអ្ន ក
លលើកក្លងក្តលៅលពល ក្ដលលោកអ្ន ក ជាអ្ន កលផ្ត ើមនិយាយ
ទ្ូ រសពទ លច្បញលៅ ។
 ទ្លនទ ញលលខរ័ណណសនត ិសុខសងគ ម និង កយសមាៃត់ទា ំងអ្ស់
ររស់លោកអ្ន កឱ្យោំ ។ កុំកត់ប្តាវាលៅលលើរ័ណណោមួ យ ឬលលើ
ររស់អ្វីមួយ ក្ដលមានលៅកនុងការូ រោក់លោល ៉ា ររស់លោក
អ្ន ក ។
 ប្តូវយល់ដឹង អ្ំពីការអ្នទ ងតាមសំរុប្ត ឬទ្ូ រសពទ ក្ដលរនៃ ំ
លធវ ើជាការផ្េពវ ផ្ាយ លោយផ្ដ ល់ជារងាវន់ ភាៃមៗ ឬរងាវន់
ក្ដលលគលរៀរច្បំរលងេ ើតលឡើង លដើមបីទ្ទ្ួ លបានព័ត៌មាន
រញ្ញាក់អ្តត សញ្ញាណផ្ទទល់ខល ួនររស់លោកអ្ន ក ក្តរ៉ាុលោ
ណ ោះ ។
 ប្តូវប្រ ុងប្រយ័តន លៅរលងា ើរប្បារ់ពី លលខគណនីច្បរនត , លលខរ័
ណណឥណទាន, ឬទ្ិននន័យហិរញ្ា វតថុផ្ទទល់ខល ួន លផ្េងលទ្ៀត លៅតាម
អ្ុីនធឺក្ណត លលើកក្លងក្តលៅលពល លោកអ្ន កទ្ទ្ួ លបានកូ ដ
រញ្ញាក់ភាពប្តឹមប្តូវ ក្ដលមានសុវតថ ិភាពពីប្ក ុមហុនផ្ដ ល់លសវា
ដល់លោកអ្ន ក ។
 ប្តូវយល់ដឹង អ្ំពីអ្ុីក្ម៉ាលអ្នទ ង ឬសារជាអ្កេរទា ំងឡាយោ
ក្ដលលសន ើសុំឱ្យលោកអ្ន កច្បុច្បលលើតំណមួ យ លហើយលធវ ើរច្បចុរបនន
ភាព ព័ត៌មានផ្ទទល់ខល ួនររស់លោកអ្ន ក ។ ប្ក ុមហុនប្សរ
ច្បារ់ នឹងមិនលសន ើសុំឱ្យលោកអ្ន ក លធវ ើយា៉ាងដូ លោនោះលទ្ ។
រ័ណណឥណទាន និងរបាយការណ៍គណនី
 រាយការណ៍ ភាៃមៗ អ្ំពីរាល់ការបាត់រង់ ឬការលួ ច្បរ័ណណឥណ
ទានទា ំងអ្ស់ ។
 ដកលច្បញឱ្យអ្ស់ពីការូ រលោល ៉ា ររស់លោកអ្ន ក នូ វរ័ណណ
ឥណទានជំនួយរក្នថ ម លហើយលុរលោលរ័ណណក្ដលលោកអ្ន ក
មិនលប្រើ ។
 រញ្ញាឱ្យលច្បញរបាយការណ៍រ័ណណឥណទាន ររស់ លោកអ្ន ក ពី
ការ ិយាល័យឥណទានទា ំងរី កនុងរយៈលពលមួ យឆានំ មដ ង
លដើមបីពិនិតយលមើលសកមា ភាពក្ដលលួ ច្បរនៃ ំ ។

គនៃ ឹោះកនុងការរងាេរ










កុទ្
ំ ុករងាេន់ថ្ដលៅឯមា៉ាសុីនដកប្បាក់ធនាររ, តាមរញ្ា រ
លៅធនាររ, ប្រោរ់សប្មារ់ោក់សប្មាម, ឬមា៉ាសុីនរូ ម
សាំង ។
ច្បុោះហតថ លលខាភាៃមៗ លលើក្ផ្ន កខាងលប្កាយ ររស់រ័ណណឥណ
ទានទា ំងអ្ស់ ។
រកាទ្ុករាល់រងាេន់ថ្ដររស់រ័ណណឥណទាន លហើយ លផ្ទ ៀងផ្ទទត់
វា លោយលធៀរនឹងវវ ិកេ យរប្តប្រោំក្ខររស់លោកអ្ន ក ។
លប្ជៀកឯកសារសំលណើឥណទាន ក្ដលមានមុនទ្ទ្ួ ល បានការ
ឯកភាព, រងាេន់ថ្ដរ័ណណឥណទាន, វវ ិកេ យរប្ត, និង
ព័ត៌មានហិរញ្ា វតថុ លផ្េងៗលទ្ៀត ឱ្យលៅជារំក្ណកតូ ច្បៗ សិន
មុនលបាោះវាលោល ។
ប្តូវយល់ដឹង អ្ំពីលពលលវោ ប្តូវរំពឹងថានឹងទ្ទ្ួ លបាន
របាយការណ៍ហិរញ្ា វតថុ ។ លរើវាមិនមានលផ្ញើរមកលទ្ ប្តូវ
ទាក់ទ្ងប្បារ់អ្នកលផ្ញើ ។
ជូ នដំណឹងដល់ប្ក ុមហុន និងធនាររក្ដលលច្បញរ័ណណឥណ
ទាន លៅលពលក្ដលលោកអ្ន ក ផ្ទៃស់រដ ូរអាសយោឋន ឬលលខ
ទ្ូ រសពទ ។
កុោ
ំ ក់លលខរ័ណណឥណទាន ឬលលខគណនីហិរញ្ា វតថុលផ្េង
លទ្ៀត លៅលលើរ័ណណថ្ប្រសណីយ៍ ឬលៅលប្ៅលប្សាមសំរុប្ត ។
លរើលោកអ្ន កកំពុងរំពឹងថានឹងទ្ទ្ួ លបានរ័ណណឥណទានលា ី
មួ យ លហើយវាមិនទាន់មកដល់កនុងលកខ ណៈក្ដលសមប្សរ
នឹងលពលលវោ ទាក់ទ្ងលៅធនាររ ឬប្ក ុមហុនលច្បញរ័ណណ
ឥណទានក្ដល ក់ព័នធ។

លរើលោកអ្ន ក ទ្ទ្ួ លបានវវ ិកេ យរប្តមួ យ ពីមាចស់រំណុល ឬ
ទ្ីភានក់ងារប្រមូ លរំណុល លហើយលោកអ្ន កមិនបានលធវ ើការ
ផ្ទៃស់រតរលទ្លនាោះ
ូ
លោកអ្ន កអាច្បនឹងកាៃយលៅជាជនរង
លប្រោះថ្នការលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណលហើយ ។វរក្នថ មលលើការ
ទាក់ទ្ងលៅប្កសួ ងនគរបាល សូ មលផ្ញើលសច្បកត ីជូនដំណឹង
លកខ ណៈគួ រសម មួ យច្បារ់លៅ ទា ំង មាចស់រំណុលវនិងទ្ី
ភានក់ងារប្រមូ លរំណុល ។

ការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
លរើលោកអ្ន កកាៃយជាជនរងលប្រោះ ថ្នការលួ ច្បអ្តត សញ្ញាណ
លរៀរច្បំរលងេ ើតសឺមម
ី ួ យលឡើង លដើមបីរកាទ្ុករាល់កំណត់លហតុ
លមអ ិត អ្ំពីរទ្ឧប្កិដឋលនោះ ។
 រកាទ្ុកឯកសារកំណត់លហតុ ថ្នរាល់រញ្ា ីល្ាោះទ្ំនាក់ទ្ំនង
ររស់លោកអ្ន ក លហើយលតច្បមៃ ងទ្ុក នូ វរាល់ឯកសារទា ំង
អ្ស់ ។
 ទាក់ទ្ង មាចស់រំណុលទា ំងអ្ស់ តាមទ្ូ រសពទ និងជា
ោយលកខ ណ៍អ្កេរ លដើមបីផ្ដល់ដំណឹងដល់ពួកលគ អ្ំពីរញ្ញា
លនោះ ។
 ទ្ូ រសពទ លៅការ ិយាល័យោមួ យ ថ្នការ ិយាល័យឥណទាន
ទា ំងរី ក្ដលទ្ទ្ួ លរនទុកលោោះប្សាយការក្កៃ ងរនៃ ំ លដើមបីរាយ
ការណ៍ប្បារ់ អ្ំពីករណីថ្នការលួ ច្ប អ្តត សញ្ញាណ ។ លសន ើសុំឱ្យ
មានផ្ត លរ់ បាយការណ៍ សដ ីពីដំណឹងអ្ំពីការលួ ច្បរនៃ /ំ ផ្លរ៉ាោះ
ល់លលើជនរងលប្រោះក្ដលមានោក់កនុងឯកសារឥណទាន
ររស់លោកអ្ន កលោយលសន ើសុំឱ្យមាចស់រំណុលនានា ទ្ូ រសពទ មក
ប្បារ់ លោកអ្ន កសិន មុននឹងលរើកគណនីលាីោមួ យ ។
 លសន ើសុំរបាយការណ៍ឥណទាន មួ យច្បារ់ ។
 រាយការណ៍ អ្ំពីរទ្ឧប្កិដឋ លៅទ្ីភានក់ងារអ្នុវតត ច្បារ់តាម
មូ លោឋនររស់លោកអ្ន ក កនុងក្ដនសមតថ កិច្បច ថ្នតំរន់ក្ដល
លោកអ្ន កលៅរស់លៅ ។ សូ មផ្ដ លជ
់ ូ នពួ កលគ នូ វភសតុតាង
ក្ដលលោកអ្ន កបានច្បងប្កងរ ួច្ប ឱ្យបានលប្ច្បើន តាមក្ដល
អាច្បលធវ ើលៅបាន ។
 លរើលលខរ័ណណសនត ិសុខសងគ មររស់លោកអ្ន ក កំពុងប្តូវបាន
លគលប្រើប្បាស់ សូ មទាក់ទ្ងលៅ រដឋ បាលសនត ិសុខសងគ ម តាមរ
យៈទ្ូ រសពទ លលខ (800) 269-0271 ។
 សូ មទាក់ទ្ងលៅប្កសួ ងយានយនត (DMV) លដើមបីពិនិតយលមើល
ថាលតើ មានអាជាញរ័ណណមួ យលទ្ៀត ក្ដលលគបានលច្បញឱ្យ
លោយោក់ល្ាោះររស់លោកអ្ន កក្ដរ ឬយា៉ាងោ ។ លរើដូលោនោះ
ក្មន លសន ើសុំលលខអាជាញរ័ណណលា ីមួយ លហើយរំលពញទ្ប្មង់ក្ររ
រទ្រណដឹងររស់ DMV លដើមបីោរ់លផ្ដ ើមដំលណើរការលសុើរ
អ្លងេ ត លលើករណីថ្នការក្កៃ ងរនៃ ំលនោះ ។
 លរើលោកអ្ន កប្តូវបានកំណត់អ្តត សញ្ញាណ លោយខុស
ទា ំងប្ស ុង ថាជាឧប្កិដឋជន ប្កសួ ងយុតតិធម៌ថ្នរដឋ កាលីហវ័រញ៉ា
មានកក្នៃ ងរកាទ្ុករញ្ា ីក្កៃ ងរនៃ ំអ្តត សញ្ញាណ ។ រាយការណ៍
អ្ំពីរញ្ញាលនោះ ជូ នលៅប្កសួ ងយុតតិធម៌ររស់រដឋ តាមរយៈទ្ូ រ
សពទ លលខ (888) 880-0240 (24 លមា៉ាង/ថ្លៃ) ឬ
www.ag.ca.gov/idtheft/general.htm





ប្បារ់លៅធនាររនានាររស់លោកអ្ន ក ឱ្យោក់ទ្ង់ច្បំោលំ លើ
គណនីនានាររស់លោកអ្ន ក លហើយទាក់ទ្ងមកលោកអ្ន ក
លដើមបីរញ្ញាក់ប្បារ់ អ្ំពីសកមា ភាពមិនប្រប្កតីោមួ យ ។ លសន ើ
សុំរដ ូរ PIN និង

កយសមាៃត់លាី ។

