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اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ :راھﻧﻣﺎﯾﻲ ھﺎي ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻛﻣﯾل
ﺗﺣﻘﯾﻖ زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻧﺎﯾﻲ )(CBI
ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن  IHSSرا ﻣوظف ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ اﺛر اﻧﮕﺷت ﺧود را ارﺳﺎل ﮐرده و در ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻋدم
ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ) (CBIﮐﮫ ﺑﻌﻧوان روال اﺟﺑﺎری ﺟدﯾد ﺑرای ﺛﺑت و ﭘذﯾرش اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗوﺳط اداره دادﮔﺳﺗری اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
) (DOJاﺟرا ﻣﯽ ﺷود ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت اﯾن ﺑﺳﺗﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺷرﮐت در ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ) (CBIرا
ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت .در اداﻣﮫ ﭼﻧد ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﯾز دﺳﺗورات ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن روال ﺟدﯾد آورده ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﻗت
ﮐﺎﻣل ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده و ﺣﺗﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
.1

ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﺎﯾد آﺛﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود را ﺑﮕﯾرم؟

ﺑﺎﯾد ﻣراﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﮫ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ،ﮐﺎﻣل ﮐردن ﻓرم ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﻘرر ﺷده ﺗوﺳط اﯾﺎﻟت و ﻣواﻓﻘت
ﻧﺎﻣﮫ ،اراﺋﮫ آﺛﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود ﺑرای  CBIو ﮔذراﻧدن ﻣرور  CBIاز ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﻣﺎ ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﭘرداﺧت از طرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 IHSSﺷوﯾد.
ﻧﮑﺗﮫ :اﮔر ﺑرای ﭼﻧد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻓﻘط ﻻزم اﺳت ﯾﮏ ﺑﺎر آﺛﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود را اراﺋﮫ دھﯾد و ﻣرﺣﻠﮫ  CBIرا
ﺑﮕذراﻧﯾد.
.2

از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم آﺛﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود را ﺑﮕﯾرم؟

آﺛﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھر ﯾﮏ از ﺳﺎﯾت ھﺎی اﺳﮑن ﺑﺎ ﻗدرت ﺗﺷﺧﯾص زﻧده ﺑودن ﻓرد و ﺗﺄﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط  DOJدر
ﺳراﺳر اﯾﺎﻟت  L.A.ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣوﺟود در وب ﺳﺎﯾت  DOJدر آدرس
 www.oag.ca.gov/fingerprints/locationsوﺟود دارد .ﻟﯾﺳت را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﻣﺣﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت

اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳﺎﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑرای درﯾﺎﻓت آﺛﺎر اﻧﮕﺷﺗﺎن ﺧود ﯾﮏ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕذارﯾد.
.3

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھزﯾﻧﮫ اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری/ﻓراﯾﻧد  CBIرا ﻣﯽ ﭘردازد؟

ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺷﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده  IHSSرا ﻣوظف ﻣﯽ ﺳﺎزد ھزﯾﻧﮫ اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری و ﻓراﯾﻧد  CBIرا ﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد  $32ﺑﺎﺑت ھزﯾﻧﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺑﻌﻼوه ﻣﺑﻠﻎ
دﯾﮕری ﺑﺎﺑت ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد ،ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ھزﯾﻧﮫ ﮐل ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ  $70ﺑﺎﺷد .ھزﯾﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣراﮐز ﻻﯾو
اﺳﮑن ) (Live Scanدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﭘول ﻧﻘد ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﭼﮏ ،ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﯾﺎ دﺑﯾت ﮐﺎرت ﻧﯾز ﺑﭘذﯾرﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﭘﯾش از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣورد ﻧظر درﺑﺎره ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و روش ﭘرداﺧت
ﻣورد ﻗﺑول از آﻧﮭﺎ ﺳوال ﮐﻧﯾد.
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.4

ھﻧﮕﺎم ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟

♦

ھزﯾﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎره  3ﻓوق درﺑﺎره آن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد؛

♦

ﻓرم درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanﭘﯾوﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در دو ﻧﺳﺧﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود .ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ ھر ﻓرم را ﮐﮫ ﺑﺎ
»ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ« ﺷروع ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ »ﮐد ﭘﺳﺗﯽ« ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﺑﺧش »ﺷﻣﺎره ﻗﺑض« و »ﺷﻣﺎره ﻣﺗﻔرﻗﮫ« را
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ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾد .ھر دو ﻧﺳﺧﮫ را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣرﮐز  Live Scanﺑﺑرﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﻘط از ﻓرم درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت ﻻﯾو اﺳﮑن
) (Live Scanاراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط  PASCاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑﻧﯾد  PACSﻧﺗﺎﯾﺞ  CBIرا درﯾﺎﻓت ﻧﺧواھد ﮐرد و
ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧودﺗﺎن اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری ﺑﺷوﯾد؛

♦

ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﮑﺳدار )ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺗﺑر راﻧﻧدﮔﯽ ،ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ(؛ و

♦

ﮐﺎرت ﺳوﺷﺎل ﺳﮑﯾورﯾﺗﯽ ﺧود.

.5

در ﻣرﮐز ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود؟

ﯾﮏ ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن اﺛر اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanرا اﻧﺟﺎم دادﯾد ،ﻣرﮐز ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﻓرم
درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﮔرداﻧد .آن ﻧﺳﺧﮫ را ﺑرای ﺳواﺑﻖ ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.
.6

اﮔر ﻗﺑﻼً  CBIاﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷم ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم؟

اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻧد درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽ ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ،ﻣﮭﺎﺟرت ،ﺷﻐل ھﺎی دﯾﮕر و ﻏﯾره(  CBIاﻧﺟﺎم داده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ  IHSSﯾﮏ  CBIﺟدﯾد ﺑﮕﯾرﯾد.
.7

ﮐﺎر اﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری و ﻓراﯾﻧد  CBIﭼﻘدر طول ﻣﯽ ﮐﺷد؟

ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ در ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻻﯾو اﺳﮑن ) (Live Scanاﻧﮕﺷت ﻧﮕﺎری ﺷدﯾد )ﮐﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد( ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس وﺿﻌﯾت ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧود را در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮏ ﮐﻧﯾد:
https://applicantstatus.doj.ca.gov
اﮔر در ﻣورد اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﯾد ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  (877) 565-4482ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻻﯾو اﺳﮑن ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﺷوم؟
.8
ﺑرای ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت دارﻧد ﮐﮫ ﺑرای وی ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﮐرد ،و ﭘﯾشﻧﯾﺎزھﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم اراﺋﮫ دھﻧده را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐردهاﻧد ،ﻓرم  ،SOC848اطﻼﻋﯾﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﻧﺑوده ﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﻣﮫای از طرف  PASCھﻣراه ﺑﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﻣدارک ﻻزم درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
اﮔر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدهای ﮐﮫ ﺑرای وی ﮐﺎر ﮐﻧم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﭼطور ﻣﯽﺷود؟
.9
ﻓﻘط آن دﺳﺗﮫ از ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدهای ﮐﮫ ﺑرای او ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾد ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﻧد و ﺑرای اطﻼع از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎ
ﺷﻣﺎره  (877) 565-4482ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﺑرای وارد ﺷدن ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت  PASCو ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدن ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد اراﺋﮫ دھﻧده ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺎ  (877) 565-4477ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوم ﮐﮫ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﺋﮫ دھﻧده  IHSSﺛﺑت ﺷدهام؟
.10
ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﺋﮫ دھﻧده  IHSSﺛﺑت ﺷده اﻧد ،ﻓرم  ،SOC848اطﻼﻋﯾﮫ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ اراﺋﮫ دھﻧده ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،را از اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .در آﻧﺻورت ﺷﻣﺎ آﻣﺎده ﮐﺎر و درﯾﺎﻓت
ﺣﻘوق ﺑﮫ ﻋﻧوان اراﺋﮫ دھﻧده  IHSSﻣﯽﺑﺎﺷﯾد.
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صفحه  2از 4

( BCIA 8016بازبینی )2020/04

درخواست خدمات اسکن زنده [آنالین]
اطالعیه حریم خصوصی
به موجب مفاد قانون مدنی § 1798.17
گردآوری و استفاده از اطالعات شخصی .دایره خدمات اطالعات دادرسی کالیفرنیا ( )CJISدر وزارت دادگستری ( )DOJاطالعات درخواستی
در این فرم را به موجب مجوز موضوع بخشهای
 11340-11346 ،26050-26059 ،7574-7574.16 ،4600-4621و
 22440-22449قانون کسب و کار و مشاغل )(Business and Professions Code؛
بخشهای  11100-11112و  11077.1قانون کیفری؛ بخشهای 1596.80- ،1569.10-1569.24 ،1416.20-1416.50،1522
 1725-1742 ،1596.879و  18050-18055قانون بهداشت و ایمنی؛ بخشهای  8800-8823 ،8700-87200و  8900-8925قانون
خانواده؛ بخشهای  17200-17215 ،22100-22112 ،1300-1301و 28122-28124قانون مالی؛ بخشهای  44330-44355قانون
آموزش؛ بخشهای  4684-4689.8 ،14043-14045 ،9710-9719.5و 16500-16523.1قانون رفاه و مؤسسات؛ و سایر قوانین و
مقررات ایالتی گردآوری میکند .دایره  CJISاز این اطالعات برای رسیدگی به درخواست نهادهای مجازی استفاده میکند که میخواهند
اطالعاتی را درباره وجود و محتوای سوابق ایالتی یا فدرال محکومیتها برای کمک به تأیید صالحیت اشتغال ،خدمات داوطلبانه با کودکان،
سالمندان یا معلوالن یا برای فرزندخواندگی یا دریافت گواهی ،پروانه یا مجوز دریافت کنند .بعالوه ،هر گونه اطالعات شخصی که سازمانهای
ایالتی گردآوری میکنند مشمول محدودیتهای قانون کاربری اطالعات و خط مشی ایالتی خواهد بود .خط مشی حریم خصوصی عمومی DOJ
در آدرس زیر در دسترس است.http://oag.ca.gov/privacy-policy :
ارائه اطالعات شخصی .تمامی اطالعات شخصی درخواست شده در فرم باید ارائه شوند .عدم ارائه تمامی اطالعات ضروری به تأخیر و/یا رد
درخواست شما منجر خواهد شد.
دسترسی به اطالعات شما .شما میتوانید سوابقی را که دایره  CJISدر  DOJنگهداری میکند و حاوی اطالعات شخصی شماست ،به
موجب مجوز قانون کاربری اطالعات ،بازبینی کنید .اطالعات تماس را در زیر ببینید.
افشاء احتمالی اطالعات شخصی .به منظور رسیدگی به درخواستهای مربوط به خدمات اسکن زنده برای کمک به تأیید صالحیت شخص متقاضی
پروانه ،اشتغال یا منصب داوطلبانه کار با کودکان ،سالمندان ،یا معلوالن ،ممکن است الزم باشد اطالعاتی را که به ما میدهید با سازمانهای مجاز
متقاضی در میان بگذاریم.
همچنین ممکن است اطالعاتی را که ارائه میکنید در شرایط زیر افشا کنیم:
• با اشخاص یا سازمانها ،زمانی که برای اجرای وظایف قانونی آنها ضروری باشد ،و استفاده آنها از اطالعات شما مطابق و
منطبق با قوانین ایالتی باشد ،از جمله برای تحقیقات یا اعطای پروانه ،گواهی یا سایر اهداف نظارتی.
• به یک سازمان دولتی دیگر به موجب قوانین ایالتی یا فدرال.
اطالعات تماس .برای پرسش درباره این اطالعیه یا دسترسی به سوابق خود ،میتوانید با تحلیلگر همکار برنامه دولتی ( Associate
 )Governmental Program Analystدر ( Keeper of Recordsبخش بایگانی)  DOJبه شماره ( 3310-210 )916یا ایمیل
 keeperofrecords@doj.ca.govتماس بگیرید یا به آدرس زیر نامه بنویسید:
Department of Justice
Bureau of Criminal Information & Analysis
Keeper of Records
P.O. Box 903417
Sacramento, CA 94203-4170
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بیانیه قانون حریم خصوصی
منابع قانونی FBI .عموما ً به موجب مفاد  U.S.C. 534 28مجاز به دریافت ،حفظ و تبادل اثر انگشت و اطالعات مربوطه است .با توجه
به ماهیت درخواست شد ،سایر منابع قانونی شامل قوانین فدرال ،قوانین ایالتی به موجب  ،Pub. L. 92-544فرمانهای اجرایی ریاست
جمهوری و مقررات فدرال میشود .ارائه اثر انگشت و اطالعات مربوطه اختیاری است ،با این حال عدم انجام این کار ممکن است بر تکمیل
یا تأیید درخواست شما اثر منفی بگذارد.
هدف اصلی .تصمیمات خاص از جمله استخدام ،اعطای پروانه ،تأییدیه امنیتی ممکن است بر اساس بررسی سابقه مبتنی بر اثر انگشت اتخاذ
شوند .ممکن است اثر انگشت و اطالعات مربوطه/اطالعات بیومتریک شما به سازمان استخدام کننده ،استعالمگیرنده یا سایر سازمانهای
مسئول یا  FBIبه منظور مقایسه اثر انگشت شما با سایر اثرها انگشت در سامانه شناسایی نسل بعدی ( NGI) FBIیا سامانههای جایگزین
(شامل مراکز مدنی ،کیفری و مراکز آثار انگشت پنهان) یا سایر سوابق موجود مربوط به سازمان استخدام کننده ،استعالمگیرنده یا سایر
سازمانهای مسئول ارائه شود .ممکن است  FBIاثر انگشت و اطالعات مربوطه/اطالعات بیومتریک شما را پس از تکمیل این درخواست در
 NGIحفظ کند و ضمن حفظ این اطالعات ،ممکن است اثر انگشت شما همچنان با سایر آثار انگشت ارسالی یا موجود در بایگانی NGI
مقایسه شود.
کاربریهای متداول .طی رسیدگی به این درخواست و تا زمانی که اثر انگشت و اطالعات مربوطه/اطالعات بیومتریک شما در NGI
نگهداری میشود ،ممکن است اطالعات شما با رضایت شما و همچنین بدون رضایت شما به موجب مجوز موضوع قانون حریم خصوصی
 1974و تمامی کاربریهای متداول با نشر احتمالی در هر زمانی در دفتر ثبت فدرال شامل کاربریهای متداول برای سامانه  NGIو
کاربریهای متداول جامع  FBIافشا شود .کاربریهای متداول شامل ،اما نه محدود به ،ارائه اطالعات به موارد زیر میشود :سازمانهای
استخدام کننده ،دولتی یا سازمانهای غیردولتی مجاز مسئول استخدام ،پیمانکاری ،اعطای مجوز ،تأییدیه امنیتی و سایر تصمیمات مربوط به
تأیید صالحیت؛ سازمانهای انتظامی محلی ،ایالتی ،قبیلهای یا فدرال؛ سازمانهای دادرسی کیفری؛ و سازمانهای مسئول امنیت ملی یا ایمنی
عمومی.
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حقوق حفظ حریم خصوصی متقاضی دادرسی غیرکیفری

شما به عنوان متقاضی که مشمول بررسی ملی سوابق کیفری مبتنی بر اثر انگشت برای اهداف دادرسی غیرکیفری است (از جمله
درخواست استخدام یا کسب پروانه ،موضوع مربوط به مهاجرت یا تابعیت ،تأییدیه امنیتی یا فرزندخواندگی) دارای حقوقی هستید که در
زیر درباره آنها شرح داده میشود.
• باید اطالعیه 1کتبی به شما اطالع داده شود که از اثر انگشتان شما برای بررسی سوابق کیفری در  FBIاستفاده میشود.
• هنگامی که اثر انگشتان خود و اطالعات شخصی مرتبط را ارائه میدهید ،باید بیانیه مقتضی قانون حریم خصوصی به شما داده
شود و شما دریافت آن را تأیید کنید .در این بیانیه قانون حریم خصوصی باید اختیارات گردآوری اطالعات شما و نحوه استفاده،
نگهداری و اشتراکگذاری اطالعات شما در آن شرح داده شده باشد2 .
• اگر دارای سابقه کیفری هستید ،مسئولینی که درباره صالحیت شما برای استخدام ،اعطای پروانه یا سایر مزایا تصمیم
میگیرند باید این فرصت را به شما بدهند تا اطالعات موجود سوابق را تکمیل یا صحت آنها را مورد تردید قرار دهید.
• مسئوالن باید شما اطالع دهند که روال تغییر ،اصالح یا بهروزرسانی سابقه کیفری در فصل  ،28قانون مقررات فدرال
( ،)CFRبخش  16.34مقرر شده است.
• اگر دارای سابقه کیفری ه ستید ،باید قبل از اینکه مسئوالن درخواست استخدام ،اعطای پروانه یا سایر مزایای شما را بر اساس
اطالعات موجود در سوابق کیفری رد کنند ،مدت زمان معقولی به شما بدهند تا آن سابقه را اصالح یا تکمیل کنید (یا از این کار
امتناع کنید)3 .
شما حق دارید انتظار داشته باشید که مسئوالن دریافتکننده نتایج بررسی سوابق کیفری شما از آن تنها برای اهداف مجاز استفاده میکند و با
نقض قانون فدرال ،مقررات یا دستور اجرایی ،یا قانون ،روال یا استاندارد مقرر شورای ملی پیشگیری از جرم و پیمان حریم خصوصی
( )National Crime Prevention and Privacy Compact Councilآن اطالعات را ذخیره یا منتشر نمیکنند4 .
در صورتی که خط مشی سازمان اجازه دهد ،مسئوالن میتوانند یک نسخه از سابقه کیفری شما در  FBIرا برای بازبینی و رد احتمالی در
اختیار شما قرار دهند .اگر بنا بر خط مشی سازمان ارائه یک نسخه از سابقه به شما مجاز نباشد ،میتوانید یک نسخه از سوابق را با ارسال
اثر انگشت و پرداخت هزینهای به  FBIدریافت کنید .اطالعات درباره این روند را میتوان در آدرس زیر کسب کرد:
.https://www.fbi.gov/services/cjis/identity- history-summary-checks
اگر تصمیم دارید صحت یا کامل بودن سابقه کیفری خود در  FBIرا مورد تردید قرار دهید ،باید تصمیم خود برای تردید درباره آن اطالعات
را به سازمانی ارسال کنید که اطالعات مورد نظر را به  FBIداده است .یا اینکه میتوانید مستقیما ً درخواست خود را مستقیما ً به FBI
ارسال کنید .سپس  FBIدرخواست شما را به سازمانی ارسال میکند که اطالعات مربوطه را ارائه کرده است و از آن سازمان تقاضا میکند
تا صحت اطالعات مورد تردید را تأیید نماید FBI .با دریافت مکاتبه رسمی از آن سازمان ،با توجه به اطالعات ارائه شده آن سازمان
تغییرات/اصالحات الزم را در سابقه شما اعمال میکند( .مفاد  CFR 16.30 28تا  16.34را ببینید ).اطالعات بیشتر را میتوانید در
وبسایت  FBIبه آدرس زیر کسب کنید.https://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks:

 1اطالعیه کتبی شامل اطالعیه الکترونیکی میشود اما شامل اطالعرسانی شفاهی نمیشود
https://www.fbi.gov/services/cjis/compact-council/privacy-act-statement 2
 CFR 50.12(b) 28 3را ببینید
 4مفاد )U.S.C. 552a(b؛ U.S.C. 534(b) 28؛ ( U.S.C. § 40316 34سابقا ً ذکر شده در  ،)U.S.C. § 14616 42ماده ) IV(cرا ببینید

3

Farsi

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF JUSTICE
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BCIA 8016
(Rev. 04/2020)

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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