ỦY QUYỀN CHIA SẺ THÔNG TIN BẢO MẬT VÀ HỒ SƠ MỤC ĐÍCH CỦA biểu MẪU NÀY
Biểu mẫu này nhằm mục đích xin phép bạn chia sẻ thông tin cá nhân và bảo mật và hồ sơ của bạn, có thể
bao gồm số an sinh xã hội của bạn, giữa các thành viên của WorkSource Partnership. Bằng cách chia sẻ
thông tin cá nhân và bảo mât và hồ sơ của bạn, WorkSource Partnership sẽ có thể hỗ trợ bạn trong việc
xác định và tiếp cận các dịch vụ việc làm, đào tạo và giáo dục.
VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN DƯỚI ĐÂY
Tôi hiểu rằng WorkSource Partnership đang yêu cầu tôi cho phép chia sẻ hồ sơ, thông tin cá nhân và
bảo mật của tôi để tạo điều kiện cho tôi tiếp cận các chương trình có sẵn theo Đạo luật về Đổi mới và Cơ
hội cho Lực lượng Lao động (WIOA), Mục 185 và Luật Công 113-126, ngày 22 tháng 7 năm 2014.
Tôi hiểu rằng nếu tôi đồng ý chia sẻ hồ sơ và thông tin cá nhân và bảo mật của mình, có thể bao gồm số
an sinh xã hội của tôi, thông tin sẽ chỉ được chia sẻ với các thành viên của WorkSource Partnership và với
mục đích duy nhất là cho phép các thành viên của Partnership cung cấp cho tôi các dịch vụ việc làm và
đào tạo.
Tôi hiểu rằng nếu tôi không đồng ý chia sẻ hồ sơ, thông tin cá nhân và bảo mật của mình, bao gồm cả
số an sinh xã hội của tôi, thì thông tin đó và những hồ sơ đó sẽ chỉ được chia sẻ trong phạm vi cho
phép của luật liên bang và tiểu bang.
Tôi hiểu rằng với tư cách là một khách hàng đang tìm kiếm các dịch vụ chương trình WIOA từ chương
trình WorkSource đối tác này, lựa chọn không chia sẻ thông tin cá nhân và bảo mật của mình cho các
thành viên của Partnership, theo yêu cầu cho mục đích báo cáo liên bang (20 CFR 663.105 & 20 CFR
66.140), khả năng tham gia chương trình này và các chương trình WorkSource Partnership khác của tôi
sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi hiểu rằng thông tin và hồ sơ bảo mật của tôi có thể chứa thông tin liên quan đến chẩn đoán hoặc điều
trị y tế đối với việc lạm dụng ma túy và rượu (42 CFR Phần 2).
□ Tôi thống nhất và đống ý chia sẻ hồ sơ của mình:
_
_
_dưới đây thống nhất và đồng ý
rằng WorkSource Partnership có thể chia sẻ thông tin cá nhân và bảo mật và hồ sơ của tôi bao gồm,
nhưng không giới hạn: tên; Địa chỉ; số điện thoại; địa chỉ email; số an sinh xã hội; ngày sinh; tuổi tác; hồ
sơ giáo dục, như được mô tả trong Đạo luật Quyền Giáo dục của Gia đình và Quyền Riêng tư năm
1974, 20 USC 1232g; giới tính; chủng tộc/dân tộc; lịch sử việc làm (ví dụ: tên người sử dụng lao động,
tiền lương, giờ làm việc, v.v.); thông tin tài chính (chẳng hạn như thu nhập hộ gia đình và thông tin hỗ trợ
tài chính cho sinh viên, bao gồm tình trạng và số tiền giải thưởng); và khả năng đủ điều kiện tham gia
các chương trình đặc biệt của tôi (ví dụ: khuyết tật, cựu chiến binh, công nhân bị trật khớp, khó khăn về
kinh tế, trợ cấp công cộng, phiếu thực phẩm hoặc các chương trình bảo hiểm thất nghiệp).

Tôi, (Tên Viết hoa)

Hoặc,
□ Tôi không đồng ý chia sẻ hồ sơ của mình:
Tôi, (Tên Viết hoa) _
_
bảo mật của mình và cho WorkSource Partnership.

Chữ ký _

_ Ngày

_

không đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân và

_ Ngày Sinh

Pacific Mountain WDC là một chương trình/nhà tuyển dụng mang lại cơ hội bình đẳng. Những hỗ trợ và
dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho những người khuyết tật. Washington Relay 711

_
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