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Bạn được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi số an sinh xã hội của bạn (hoặc các số nếu bạn có nhiều hơn một) khi bạn 
đăng ký các dịch vụ WIOA. Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được bảo vệ theo Đạo luật về Quyền riêng tư 
năm 1974 (5 U.S.C. 552a). Thông báo này nhằm đáp ứng yêu cầu liên quan đến việc ủy quyền theo luật định hoặc 
quy định, cụ thể chúng tôi thông báo với bạn để yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó (đặc biệt là số an sinh xã hội của 
bạn) và cũng cho bạn biết chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để làm gì. 

Ủy quyền: 

Mục 189 (h) của Đạo luật Đổi mới và Cơ hội cho Lực lượng Lao động năm 2014 và Phần 666.150 [a] của Chương 
20 của Bộ luật Quy định Liên bang (20 CFR Phần 666.150 [a]) cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi tuân thủ một số 
luật khác và các yêu cầu báo cáo hiệu suất của Đạo luật Đổi mới và Cơ hội cho Lực lượng Lao động. 

Sử dụng: 

1. In order to comply with Section 189(h) of the Workforce Innovation and Opportunity Act of 2014, we must 
ensure that any male applicant who was born after December 31st of 1959 has registered with the Selective 
Service. Để chứng minh rằng bạn đã hoàn tất đăng ký, chúng tôi phải sử dụng số an sinh xã hội, ngày sinh  
và họ của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của mình bằng cách truy cập trang web của Hệ thống 
Dịch vụ Chọn lọc tại http://ww.sss.gov và làm theo các hướng dẫn tai đây. Chúng tôi sẽ sử dụng số an sinh 
xã hội của bạn để kiểm tra đăng ký của bạn. 

2. Để tuân thủ các yêu cầu báo cáo hiệu suất của Đạo luật Đổi mới và Cơ hội cho Lực lượng Lao động, chúng 
tôi bắt buộc phải sử dụng “thông tin hồ sơ tiền lương hàng quý”. Thông tin này được sử dụng để cung cấp 
cho Bộ Lao động Hoa Kỳ, Quốc hội và bạn thông tin về mức độ hiệu quả của chúng tôi trong việc thực hiện 
mục tiêu thu hút mọi người làm việc. Thuật ngữ “dữ liệu hồ sơ tiền lương hàng quý” được Bộ Lao động 
định nghĩa tại phần 666.150 (c), thuộc Chương 20 của Bộ luật Quy định Liên bang, là “thông tin về tiền 
lương trả cho một cá nhân, số an sinh xã hội (hoặc các số, nếu nhiều hơn một) của cá nhân và tên, địa chỉ, 
tiểu bang, và (khi được biết) số nhận dạng người sử dụng lao động Liên bang của người sử dụng lao động 
trả lương cho cá nhân đó.” 

Xin lưu ý rằng trừ khi bạn cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin nhận dạng của bạn, chúng tôi chỉ có thể sử dụng 
thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để đưa ra báo cáo thống kê về hiệu suất của chúng tôi cho bạn và những 
người nộp thuế/khách hàng khác khi được yêu cầu theo Đạo luật Đổi mới và Cơ hội cho Lực lượng Lao động. 

Nếu bạn cho rằng quyền riêng tư của mình đã bị vi phạm, bạn có thể sử dụng quy trình khiếu nại của Hội đồng 
Phát triển Lực lượng Lao động Miền núi Thái Bình Dương để báo cáo điều này. Bạn có thể có thể tìm đến tòa án 
dân sự khi quyền riêng tư bị vi phạm và những người cố tình tiết lộ thông tin mà không có sự chấp thuận của 
bạn có thể phải đối mặt với các bản án hình sự. 

 
 

  

Chữ ký của Người nộp đơn Ngày 
 

PacMtn là một chương trình/nhà tuyển dụng mang đến cơ hội bình đẳng. Những hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo 

yêu cầu cho những người khuyết tật. WA Relay 711 
 

Bản Sao chép 

 

http://ww.sss.gov/
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