
 

ແບບຟອມການຍິ ນຍອມເຫັນດີ  - ສໍ າລັບການເປີ ດເຜີ ຍຊື່  ແລະຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວຕ່ໍກັບຄົນອື່ ນ 
(ກະລຸນາ ພິມ ຫຼື  ຂຽນ ຍົກເວ້ັນແຖວລາຍເຊັນ) 

 
ຊື່ ຂອງທ່ານ:     

 
ຊື່ ຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນອື່ ນທີ່ ທ່ານໄດ້ຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນນີ ້ ຕ່ໍກັບພວກເຂົ າ:    

 
 
 
 
• ແບບຟອມນີ ້ ຮ້ອງຂໍ ວ່າສໍ ານັກງານສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ (OCR) ອາດຈະເປີ ດເຜີຍຊື່  ແລະຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວອື່ ນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼື ບໍ່  ໃນເວລາທີ່  

OCR ຕັດສິ ນໃຈວ່າການເປີ ດເຜີຍດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃນການສື ບສວນ ແລະແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ. 
 
• ຕົວຢ່າງ, ເພ່ືອຕັດສິ ນວ່າທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເລື ອກປະຕິບັດຕ່ໍກັບບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ, OCR ມັກຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງເປີ ດເຜີຍຊື່  ແລະຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວອື່ ນ

ຂອງບຸກຄົນນ້ັນຕ່ໍກັບພະນັກງານຢູ່ໂຮງຮຽນເພ່ືອກວດສອບຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ ຫືຼເອົ າຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ. ໃນເວລາທີ່  OCR ເຮັດແນວນ້ັນ, OCR ແຈ້
ງບອກພະນັກງານດ່ັງກ່າວວ່າການແກ້ແຄ້ນທຸກຮູບແບບຕ່ໍກັບບຸກຄົນນ້ັນ ແລະບຸກຄົນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນນ້ັນແມ່ນຖື ກຫ້າມ.  ນອກ
ນ້ັນ OCR ອາດຈະເປີ ດເຜີຍຊື່ ແລະຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວອື ◌່ ນຂອງບຸກຄົນນ້ັນໃນລະຫວ່າງການສອບຖາມພະຍານ ແລະການປຶ ກສາຫາລື ກັບຜູ້
ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ. 

 
• ຖ້າ OCR ບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີ ດເຜີຍຊື່  ຫຼື ຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວດ່ັງທີ່ ອະທິບາຍຂ້າງເທິ ງ, OCR ອາດຈະຕັດສິ ນໃຈປິ ດການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ຖ້າ OCR 

ຕັດສິ ນກໍານົດວ່າມັນຈໍ າເປັນຕ້ອງເປີ ດເຜີຍຊື່  ຫຼື ຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພ່ືອຕັດສິ ນແກ້ໄຂວ່າທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເລື ອກປະຕິບັດຕ່ໍກັບທານແທ້ຫຼື ບໍ່ . 
 

ໝາຍເຫດ:  ຖ້າທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນນໍ າ OCR, OCR ສາມາດເປີ ດເຜີຍບາງຂໍ ້ ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຕ່ໍກັບສື່ ມວນຊົນ 
ຫຼື ສາທາລະນະທ່ົວໄປ ເຊິ່ ງລວມມີ ຊື່ ຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼສະຖາບັນນ້ັນໆ; ວັນທີ ທີ່ ທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນ; ປະເພດຂອງການເລື ອກປະຕິບັດທີ່ ມີ ໃນກາ
ນຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ; ວັນທີ ທີ່ ການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ຍົກເລີ ກ ຫຼື ປິ ດ; ເຫດຜົນພ້ືນຖານສໍ າລັບການຕັດສິ ນຂອງ OCR; ຫຼື ຂໍ ້

ມູນອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ທຸກຂໍ ້ ມູນທີ່  OCR ເປີ ດເຜີຍຕ່ໍກັບສື່ ມວນຊົນ ຫຼື ສາທາລະນະທ່ົວໄປຈະບໍ່ ລວມມີ ຊື່ ຂອງທ່ານ ຫືຼຊື່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ ທ່ານຍື່ ນການ
ຮ້ອງຮຽນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໝາຍເຫດ:  OCR ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນຂອງຕົນ. ການບໍ່ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນກິດຈະກໍາການສື ບສວນ 
ແລະການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ OCR ອາດຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ປິ ດການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານໄດ້. 

 

ກະລຸນາ ເຊັນຊື່ ຢູ່ຂໍ ້ n A ຫຼື ຂໍ ້  B (ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນເຊັນທັງສອງຂໍ ້ ) ແລະສ່ົງຄື ນຫາ OCR: 
• ຖ້າທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນໃນນາມຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານຄວນເຊັນຊື່ ໃນແບບຟອມນີ ້ . 
• ຖ້າທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ບຸກຄົນອື່ ນ, ບຸກຄົນອື່ ນດ່ັງກ່າວຄວນເຊັນຊື່ ໃນແບບຟອມນີ ້ . 

 
ຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນ:  ຖ້າການຮ້ອງຮຽນຖື ກຍື່ ນໃນນາມບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທີ່ ມີ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ  ຫຼື  ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ຂາດຄວາມສາມາດທາງກົດໝາຍ, 
ແບບຟອມນີ ້ ຕ້ອງຖື ກເຊັນຊື່ ໂດຍພ່ໍແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນນ້ັນ. 

• ຖ້າທ່ານຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນໃນນາມກຸ່ມຄົນ, ຫຼາຍກວ່າແມ່ນເປັນບຸກຄົນໜ່ຶງສະເພາະ, ທ່ານຄວນເຊັນຊື່ ໃນແບບຟອມນີ ້ . 
 

A.  ຂ້ອຍຍິ ນຍອມໃຫ້ OCR ເປີ ດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຂ້ອຍ (ແລະຕົວຕົນຂອງເດັກຜູ້ເຍົ າ/ເດັກໃນຄວາມດູແລຂອງຂ້ອຍຜູ້ທີ່ ຂ້ອຍຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນ

ໃນນາມເຂົ າເຈົ ້ າ) ຕ່ໍກັບຄົນອື່ ນເພ່ືອດ◌ໍ າເນີ ນກິດຈະກໍາການສື ບສວນ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງ OCR. 
 
 
 

ລາຍເຊັນ ວັນທີ  
ຫຼື  

B.  ຂ້ອຍບໍ່ ຍິ ນຍອມໃຫ້ OCR ເປີ ດເຜີຍຕົວຕົນຂອງຂ້ອຍ (ແລະຕົວຕົນຂອງເດັກຜູ້ເຍົ າ/ເດັກໃນຄວາມດູແລຂອງຂ້ອຍຜູ້ທີ່ ຂ້ອຍຍື່ ນການຮ້ອງ
ຮຽນໃນນາມເຂົ າເຈົ ້ າ) ຕ່ໍກັບຄົນອື່ ນ.  ຂ້ອຍເຂົ ້ າໃຈວ່າ OCR ອາດຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງປິ ດການຮ້ອງຮຽນຂອງຂ້ອຍ. 

 
 
 

ລາຍເຊັນ ວັນທີ  
 

ຂ້ອຍຖະແຫຼງພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດຂອງການເວົ ້ າຄວາມເທັດວ່າມັນເປັນເລື່ ອງຈິ ງແລະຖື ກຕ້ອງວ່າຂ້ອຍແມ່ນບຸກຄົນທີ່ ມີ ຊື່ ຂ້າງເທິງ; ແລະ ຖ້າການຮ້ອງຮຽນແມ່ນຍື່ ນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ເດັກຜູ້
ເຍົ າ/ເດັກໃນຄວາມດູແລໃດໜ່ຶງ, ຂ້ອຍແມ່ນພ່ໍແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກນ້ັນ.  ຄໍ າຖະແຫຼງນີ ້ ນໍ າໃຊ້ພຽງແຕ່ກັບຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນດ່ັງກ່າວເທົ່ ານ້ັນ ແລະບໍ່ ກວມເອົ າການ
ກ່າວອ້າງທີ່ ຍື່ ນໃນການຮ້ອງຮຽນ. 
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