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Nhân Viên Cung Cấp Dịch Vụ IHSS: Hướng Dẫn Hoàn Tất
Thủ Tục Điều Tra Lai Lịch Tội Phạm (CBI)
Điều luật của tiểu bang yêu cầu mọi nhân viên hành nghề dịch vụ trợ giúp tại nhà (IHSS) cần
phải nộp dấu vân tay và thông qua một cuộc điều tra lý lịch tội phạm (Criminal Background
Investigation, CBI), dưới sự điều hành của Bộ Tư Pháp của tiểu bang (State Department of
Justice, DOJ), đây là một trong những điều bắt buộc trong quá trình điền đơn cho nhân viên
hành nghề. Bao gồm trong tập đơn này là những giấy tờ cần thiết cho quá trình CBI. Dưới
đây là những câu hỏi và trả lời, và những hướng dẫn quan trọng liên quan đến tiến trình này.
Quý vị cần đọc kỹ, và hãy nhớ tuân theo những điều dưới đây.
1.

Khi nào thì tôi cần lấy dấu vân tay?

Quý vị phải hoàn tất quy trình đăng ký, bao gồm việc tham gia buổi định hướng, điền đầy đủ
mẫu đăng ký và thỏa thuận theo yêu cầu của tiểu bang, nộp dấu tay của quý vị cho quá trình
CBI, và đạt quy trình xem xét hồ sơ CBI của quý vị, trước khi quý vị được phép trả lương
thông qua Chương Trình IHSS.
Lưu ý: Nếu quý vị làm việc cho nhiều khách hàng, quý vị chỉ cần nộp dấu vân tay và đạt quy
trình CBI một lần.
2.

Tôi được lấy dấu vân tay ở đâu?

Quý vị có thể đến bất kỳ địa điểm Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp (Live Scan) nào được DOJ
chấp thuận trong toàn Hạt L.A. để lấy dấu vân tay của mình. Quý vị có thể tìm thấy một danh
sách các địa điểm trên trang web DOJ tại địa chỉ www.oag.ca.gov/fingerprints/locations. Hãy
xem danh sách và chọn một địa điểm thuận tiện nhất.
Quý vị phải gọi điện đến địa điểm mà quý vị đã chọn và đặt hẹn lấy vân dấu tay.
3.

Ai sẽ trả lệ phí cho việc lấy dấu vân tay và quá trình CBI?

Luật của tiểu bang đòi hỏi quý vị, là nhân viên hành nghề IHSS, trả tiền lệ phí để lấy dấu vân
tay và quá trình CBI. Khi quý vị đến cơ quan Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp, quý vị cần phải trả
$32 cho quá trình điều tra lý lịch tội phạm và đồng thời phải trả tiền lệ phí để Lăn Tay Điện
Tử Trực Tiếp thực sự, tổng cộng chi phí có thể lên đến $70. Tiền lệ phí để Lăn Tay Điện Tử
Trực Tiếp mỗi nơi mỗi khác, và có nơi chỉ nhận tiền mặt, trong khi đó có nơi nhận check, thẻ
tín dụng, hay thẻ rút tiền. Trước khi đi, quý vị nên hỏi cơ quan mà quý vị lựa chọn để biết
chắc giá tiền lệ phí và biện pháp thanh toán mà cơ quan đó chấp nhận.
4.
Tôi cần phải mang theo những gì đến cơ quan Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp để lấy
dấu vân tay?
♦

Ngân khoản để trả lệ phí theo như hướng dẫn trong câu số 3 ở trên
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♦

Điền đơn Yêu Cầu Dịch Vụ Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp (Request for Live Scan
Service), điền hai đơn giống nhau. Điền phần ở giữa của mỗi đơn bắt đầu với “Last
Name” (Họ) và kết thúc với “Zip Code” (Mã Bưu Điện). Đừng điền vào “Billing
Number” và “Misc. Number”. Đem theo cả hai đơn đến cơ quan Lăn Tay Điện Tử
Trực Tiếp. Quý vị chỉ được dùng đơn Yêu Cầu Dịch Vụ Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp
được cung cấp bởi PASC. Nếu không, PASC sẽ không nhận kết quả CBI, và quý vị
sẽ phải lấy dấu vân tay và phải trả tiền lệ phí một lần nữa.

♦

Thẻ căn cước (bằng lái xe, hoặc thẻ căn cước cấp bởi California còn hiệu lực)

♦

Thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị

5.

Điều gì sẽ xảy ra tại cơ quan Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp?

Một kỹ thuật viên sẽ lập hồ sơ dấu vân tay cho quý vị. Một khi làm xong việc Lăn Tay Điện
Tử Trực Tiếp, cơ quan đó sẽ trả một tờ Yêu Cầu Dịch Vụ Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp lại cho
quý vị. Giữ tờ đơn đó làm hồ sơ lưu trữ.
6.

Nếu tôi đã từng trải qua quá trình CBI thì sao?

Mặc dầu quý vị đã từng trải qua quá trình CBI trước đây vì những lý do khác (ví dụ như, cho
giấy phép hành nghề, di trú, hoặc cho những loại công việc khác, v.v.), quý vị vẫn phải trải
qua quá trình CBI mới để được thuê làm nhân viên trợ giúp tại nhà IHSS.
7.

Quá trình lấy dấu vân tay và CBI sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Một khi quý vị đã nộp dấu vân tay của mình tại cơ quan Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp (thường
chỉ mất vài phút), quý vị nên đợi ít nhất một tuần rồi sau đó tìm hiểu về tình trạng điều tra lý
lịch tội phạm của quý vị tại: https://applicantstatus.doj.ca.gov.
Nếu quý vị có thắc mắc nào về những hướng dẫn này, xin vui lòng gọi số (877) 565-4482.
8.
Tôi sẽ được thông báo về kết quả của việc Lăn Tay Điện Tử Trực Tiếp như thế
nào?
Những người nộp đơn xin hành nghề nào hiện đang làm việc cho một người hưởng dịch vụ,
và đã hoàn tất mọi điều kiện của quy trình đăng ký, sẽ được gửi đơn SOC848, In-Home
Supportive Services Program Notice of Provider Eligibility (Giấy Thông Báo Điều Kiện Hợp
Lệ Cho Nhân Viên Hành Nghề Chương Trình Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Nhà). Những người nộp
đơn không đạt quy trình điều tra lý lịch sẽ nhận được một lá thư từ PASC, bao gồm tất cả
các tài liệu cần thiết.
9.

Nếu tôi không có một người hưởng dịch vụ để làm việc cho họ thì sao?

Chỉ những người nộp đơn không có một người hưởng dịch vụ cần phải đợi ba tuần rồi gọi
số (877) 565-4482 để biết kết quả. Để gia nhập Cơ Quan Đăng Ký PASC và được giới thiệu
những người hưởng dịch vụ đang cần nhân viên hành nghề, hãy gọi số (877) 565-4477.
10.

Làm sao tôi biết tôi được chính thức đăng ký là nhân viên hành nghề IHSS?

Những người nộp đơn mà đã được chính thức đăng ký là nhân viên hành nghề IHSS sẽ
nhận đơn SOC848, In-Home Supportive Services Program Notice of Provider Eligibility (Giấy
Thông Báo Điều Kiện Hợp Lệ Cho Nhân Viên Hành Nghề Chương Trình Dịch Vụ Trợ Giúp
Tại Nhà), từ Sở Dịch Vụ Xã Hội của California. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng làm việc và được
trả lương trong cương vị nhân viên hành nghề IHSS.
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YÊU CẦU DỊCH VỤ QUÉT DẤU VÂN TAY TRỰC TIẾP
Thông Báo Về Quyền Giữ Kín Dữ Kiện Riêng Tư
Theo Quy Định Của Luật Dân Sự § 1798.17
Thu Thập Và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân. Bộ Phận Dịch Vụ Thông Tin Tư Pháp California (hoặc
CJIS) thuộc Sở Tư Pháp (hoặc DOJ) thu thập thông tin được yêu cầu trong mẫu đơn này theo quy định
của Bộ Luật Quy Định Về Các Cơ Sở Kinh Doanh Và Ngành Nghề Chuyên Môn mục 4600-4621, 75747574.16, 26050-26059, 11340-11346, và 22440-22449; Bộ Luật Hình Sự mục 11100-11112, và 11077.1;
Bộ Luật Sức Khỏe Và Sự An Toàn mục 1522, 1416.20-1416.50, 1569.10-1569.24, 1596.80-1596.879,
1725-1742, và 18050-18055; Bộ Luật Gia Đình mục 8700-87200, 8800-8823, và 8900-8925; Bộ Luật Tài
Chính mục 1300-1301, 22100-22112, 17200-17215, và 28122-28124; Bộ Luật Giáo Dục mục 4433044355; Bộ Luật Phúc Lợi Và Định Chế mục 9710-9719.5, 14043-14045, 4684-4689.8, và 1650016523.1; và các đạo luật và quy chế khác của tiểu bang. Bộ Phận CJIS sử dụng thông tin này để xử lý
các yêu cầu của các cơ quan ủy quyền muốn lấy thông tin về sự tồn tại và nội dung hồ sơ kết án của
tiểu bang và liên bang hầu giúp xác định mức độ phù hợp để tuyển dụng, hoặc công việc tình nguyện
với trẻ em, người cao niên, hoặc người tàn tật; hoặc nhận con nuôi hoặc vì mục đích cấp giấy phép
hành nghề, giấy chứng nhận, hoặc giấy phép. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cá nhân nào được các cơ quan
tiểu bang thu thập đều phải chịu sự hạn chế của Đạo Luật Về Các Biện Pháp Thông Tin và chính sách
tiểu bang. Chính sách giữ kín dữ kiện riêng tư tổng quát của DOJ có sẵn tại http://oag.ca.gov/privacypolicy.
Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân. Quý vị phải cung cấp tất cả các thông tin cá nhân yêu cầu trong mẫu
đơn này. Khi không cung cấp tất cả các thông tin cần thiết thì điều này sẽ dẫn đến việc đơn yêu cầu
của quý vị sẽ bị trì hoãn và/hoặc từ chối.
Truy Cập Thông Tin Của Quý Vị. Quý vị có thể xem hồ sơ có thông tin cá nhân của quý vị được lưu
giữ bởi Bộ Phận CJIS thuộc DOJ, theo sự cho phép của Đạo Luật Về Các Biện Pháp Thông Tin. Để
biết thông tin liên lạc, hãy xem ở dưới.
Trường Hợp Có Thể Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân. Để có thể xử lý các đơn liên quan đến dịch vụ quét
dấu vân tay trực tiếp nhằm giúp xác định mức độ phù hợp của một người nộp đơn xin cấp giấy phép hành
nghề, việc làm, hoặc chức vụ tình nguyện với trẻ em, người cao niên, hoặc người tàn tật, chúng tôi có thể
cần phải chia sẻ thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi với các cơ quan ủy quyền nộp đơn xin thông
tin.
Thông tin mà quý vị cung cấp cũng có thể được tiết lộ trong những trường hợp sau đây:
• Với những cá nhân hoặc cơ quan khi cần thiết để họ có thể thi hành các nghĩa vụ theo luật
định, và cách họ sử dụng thông tin của quý vị là phù hợp với và tuân thủ pháp luật tiểu bang,
chẳng hạn như để tiến hành những cuộc điều tra hoặc để cấp giấy phép hành nghề, giấy
chứng nhận, hoặc các mụch đích chế định.
• Với một cơ quan chính phủ khác theo yêu cầu của pháp luật tiểu bang hoặc liên bang.
Thông Tin Liên Lạc. Nếu có thắc mắc về thông báo này hoặc truy cập hồ sơ của quý vị, quý vị có thể
liên lạc với Trợ Lý Phân Tích Chương Trình Chính Phủ tại bộ phận Người Giữ Hồ Sơ (Keeper of
Records) của DOJ ở số (916) 210-3310, qua thư điện tử ở địa chỉ keeperofrecords@doj.ca.gov, hoặc
qua đường bưu điện tại:
Department of Justice
Bureau of Criminal Information & Analysis
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YÊU CẦU DỊCH VỤ QUÉT DẤU VÂN TAY TRỰC TIẾP
Bản Tuyên Bố Về Đạo Luật Về Quyền Giữ Kín Dữ Kiện Riêng Tư
Thẩm Quyền. Nói chung, sự thu nhận, lưu giữ, và trao đổi dấu vân tay và thông tin liên quan của
Cục Điều Tra Liên Bang (hoặc FBI) được cho phép theo Tiêu Đề 28 Phần 534 của Bộ Pháp Điển
Hoa Kỳ (hoặc U.S.C.). Tùy thuộc vào tính chất của đơn của quý vị, các thẩm quyền bổ sung bao gồm
các đạo luật Liên Bang, các đạo luật Tiểu Bang theo đúng Công Luật Số 92-544, các Sắc Lệnh Hành
Pháp Của Tổng Thống, và các quy định liên bang. Việc cung cấp dấu vân tay và thông tin liên quan
của quý vị là tự nguyện; tuy nhiên, khi không làm vậy thì điều đó có thể ảnh hưởng đến việc hoàn tất
hoặc phê chuẩn đơn của quý vị.
Mục Đích Chính. Một số quyết định, chẳng hạn như trong trường hợp tuyển dụng, cấp giấy phép
hành nghề, và quyền truy cập thông tin mật, có thể được xác định căn cứ vào việc kiểm tra lý lịch dựa
trên dấu vân tay. Dấu vân tay và thông tin liên quan/trắc sinh học của quý vị có thể được cung cấp
cho cơ quan tuyển dụng, cơ quan điều tra, hoặc cơ quan chịu trách nhiệm, và/hoặc cung cấp cho FBI
vì mục đích so sánh dấu vân tay của quý vị với những dấu vân tay khác trong hệ thống nhận dạng
khuôn mặt Next Generation Identification (hoặc NGI) của FBI hoặc những hệ thống kế tiếp (bao gồm
nơi lưu trữ dấu vân tay dân sự, hình sự, và nơi lưu trữ dấu vân tay tiềm tàng) hoặc các hồ sơ có sẵn
khác của cơ quan tuyển dụng, cơ quan điều tra, hoặc cơ quan chịu trách nhiệm khác. FBI có thể giữ
lại dấu vân tay và thông tin/trắc sinh học liên qua của quý vị trong hệ thống NGI sau khi hoàn tất đơn
này và, trong khi được giữ lại, dấu vân tay của quý vị có thể sẽ được tiếp tục so sánh với những dấu
vân tay khác được nộp vào hoặc giữ lại bởi hệ thống NGI.
Mục Đích Sử Dụng Thường Lệ. Trong quá trình xử lý đơn này và miễn là dấu vân tay và thông
tin/trắc sinh học liên quan của quý vị được giữ lại trong hệ thống NGI, thông tin của quý vị có thể
được tiết lộ phù hợp với sự ưng thuận của quý vị, và có thể được tiết lộ mà không có sự ưng thuận
của quý vị theo sự cho phép của Đạo Luật Về Quyền Giữ Kín Dữ Kiện Riêng Tư ban hành năm 1974
và tất cả các Mục Đích Sử Dụng Thường Lệ thích hợp như được công bố tại bất cứ lúc nào trong Bộ
Đăng Ký Liên Bang, kể cả Mục Đích Sử Dụng Thường Lệ cho hệ thống NGI và Mục Đích Sử Dụng
Thường Lệ Bao Quát của FBI. Mục đích sử dụng thường lệ bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn vào,
việc tiết lộ thông tin cho: cơ quan tuyển dụng, cơ quan chính phủ, hoặc cơ quan phi chính phủ ủy
quyền chịu trách nhiệm tuyển dụng, cấp giấy phép hành nghề, quyền truy cập thông tin mật, và bất kỳ
những quyết định về mức độ thích hợp khác; các cơ quan thi hành pháp luật địa phương, tiểu bang,
bộ lạc, hoặc liên bang; các cơ quan tư pháp hình sự; và các cơ quan có nghĩa vụ về sự an ninh quốc
gia hoặc an toàn công cộng.
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YÊU CẦU DỊCH VỤ QUÉT DẤU VÂN TAY TRỰC TIẾP
Quyền Riêng Tư Của Người Nộp Đơn Tư Pháp Không Liên Quan Đến Tội Phạm
Là một người nộp đơn phải chịu việc kiểm tra lý lịch tư pháp quốc gia dựa trên dấu vân tay vì mục
đích tư pháp không liên quan đến tội phạm (chẳng hạn như đơn xin việc làm hoặc giấy phép hành
nghề, hoặc một vấn đề liên quan đến di trú hoặc nhập tịch, quyền truy cập thông tin mật, hoặc nhận
con nuôi), quý vị có một số quyền nhất định được bàn thảo dưới đây.
• Quý vị phải được cung cấp thông báo1 bằng văn bản rằng dấu vân tay của quý vị sẽ được
dùng để kiểm tra các hồ sơ lý lịch tư pháp của FBI.
• Quý vị phải được cung cấp một Bản Tuyên Bố Về Đạo Luật Về Quyền Giữ Kín Dữ Kiện
Riêng Tư đầy đủ, và quý vị công nhận rằng đã nhận được một bản, khi quý vị nộp dấu vân
tay và thông tin cá nhân liên quan của mình. Bản Tuyên Bố Về Đạo Luật Về Quyền Giữ Kín
Dữ Kiện Riêng Tư phải giải thích thẩm quyền thu thập thông tin của quý vị và thông tin ấy
sẽ được sử dụng, giữ lại, và chia sẻ như thế nào.2
• Nếu như quý vị có lý lịch tư pháp, các giới chức đưa ra quyết định về mức độ thích hợp
cho việc làm, giấy phép hành nghề, hoặc phúc lợi khác phải cho quý vị cơ hội hoàn tất
hoặc phản đối độ chính xác của thông tin ấy trong hồ sơ.
• Các giới chức phải cho quý vị biết rằng thủ tục để sửa đổi, hiệu chỉnh, hoặc cập nhật lý
lịch tư pháp của quý vị được công bố ở Tựa Đề Số 28, Bộ Luật Về Các Quy Luật Của
Liên Bang (hoặc CFR), Mục 16.34.
• Nếu quý vị có lý lịch tư pháp, các giới chức phải cho quý vị một khoảng thời gian hợp lý để
hiệu chỉnh hoặc hoàn tất hồ sơ ấy (hoặc từ chối làm vậy) trước khi họ từ chối tuyển dụng,
cấp giấy phép hành nghề, hoặc phúc lợi khác dựa trên thông tin trong lý lịch tư pháp.3
Quý vị có quyền kỳ vọng rằng các giới chức nhận được kết quả cuộc kiểm tra lý lịch tư pháp chỉ sử
dụng thông tin ấy vào những mục đích được cho phép và sẽ không giữ lại hoặc phổ biến thông tin ấy
trái với đạo luật liên bang, quy định hoặc sắc lệnh hành pháp, hoặc điều lệ, thủ tục hoặc chuẩn mực
đã được thiết lập bởi Hội Đồng Ngăn Ngừa Tội Phạm Quốc Gia Và Khế Ước Về Quyền Riêng Tư
(National Crime Prevention and Privacy Compact Council).4
Nếu chính sách cơ quan cho phép, các giới chức có thể cung cấp cho quý vị một bản sao lý lịch tư
pháp của quý vị để xem xét và có thể phản đối. Nếu chính sách cơ quan không cho phép việc cung
cấp cho quý vị một bảo sao hồ sơ ấy, quý vị có thể lấy một bản sao của hồ sơ ấy bằng cách nộp dấu
văn tay của mình và một khoản phí cho FBI. Quý vị có thể lấy thông tin về quá trình này tại
https://www.fbi.gov/services/cjis/identity-history-summary-checks.
Nếu quý vị quyết định phản đối độ chính xác hoặc độ hoàn chỉnh của lý lịch tư pháp FBI của mình,
quý vị nên gửi thư phản đối đến cơ quan đã đóng góp thông tin đó cho FBI. Mặt khác, quý vị có thể
gửi thẳng thư phản đối đến FBI. Rồi sau đó FBI sẽ gửi thư phản đối của quý vị đến cơ quan đã đóng
góp thông tin ấy và yêu cầu cơ quan đó xác minh hoặc hiệu chỉnh thông tin bị phản đối. Sau khi nhận
được thư chính thức từ cơ quan đó, FBI sẽ thay đổi/hiệu chỉnh thông tin nào cần thiết trong hồ sơ
của quý vị theo đúng với thông tin được cung cấp bởi cơ quan đó. (Hãy tham khảo Tựa Đề 28 CFR
Mục 16.30 đến 16.34.) Quý vị có thể tìm thấy thông tin bổ sung trên trang mạng của FBI tại
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks.

1 Thông

báo bằng văn bản bao gồm thông báo bằng điện tử, nhưng loại trừ thông báo bằng lời nói

2 https://www.fbi.gov/services/cjis/compact-council/privacy-act-statement
3 Hãy
4 Hãy

xem 28 CFR 50.12(b)
xem U.S.C. 552a(b); 28 U.S.C. 534(b); 34 U.S.C. § 40316 (trước đây trích dẫn là 42 U.S.C. § 14616), Điều IV(c)
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REQUEST FOR LIVE SCAN SERVICE
Applicant Submission
A1934

ELDER CARE

ORI (Code assigned by DOJ)

Authorized Applicant Type

IHSS CARE PROVIDER
Type of License/Certification/Permit OR Working Title (Maximum 30 characters - if assigned by DOJ, use exact title assigned)

Contributing Agency Information:
PERSONAL ASSISTANCE SERVICES COUNCIL (PASC)

07189

Agency Authorized to Receive Criminal Record Information

Mail Code (five-digit code assigned by DOJ)

3452 E. FOOTHILL BLVD., SUITE 900

CW

Street Address or P.O. Box

Contact Name (mandatory for all school submissions)

PASADENA

CA

91107

(877) 565-4482

City

State

ZIP Code

Contact Telephone Number

Applicant Information:
First Name

Last Name

Middle Initial

Suffix

Other Name: (AKA or Alias)
Last Name

First Name
Sex

Male

Suffix

Female

Date of Birth

Driver's License Number

Height

Weight

Eye Color

Hair Color

Billing
Number Applicant to pay
(Agency Billing Number)

Place of Birth (State or Country)

Misc.
Number Not Applicable

Social Security Number

(Other Identification Number)

Home
Address

Street Address or P.O. Box

State

City

ZIP Code

I have received and read the included Privacy Notice, Privacy Act Statement, and Applicant's Privacy Rights.
Date

Applicant Signature

Level of Service:

Your Number:

DOJ

FBI

(If the Level of Service indicates FBI, the fingerprints will be used to check the
criminal history record information of the FBI.)

OCA Number (Agency Identifying Number)

If re-submission, list original ATI number:
Original ATI Number
(Must provide proof of rejection)
Employer (Additional response for agencies specified by statute):
Employer Name

Street Address or P.O. Box

Telephone Number (optional)

City

State

ZIP Code

Mail Code (five digit code assigned by DOJ)

Live Scan Transaction Completed By:
Name of Operator
Transmitting Agency

Date
LSID

ATI Number

Amount Collected/Billed
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