በቅድሚያ ያንብቡ፦ በአላክሳንድሪያ ከተማ ውስጥ ያሇው የቤት ውስጥ ጥቃት ፕሮግራም (DVP) የተወሰኑትን ሚስጥራዊ መረጃዎችዎን ሇላሊ ኤጄንሲ ወይም
ግሇሰብ እንዲያጋራ ሇመፍቀድ ወይም ሊሇመፍቀድ ከመወሰንዎ በፊት፣ የ DVP የሕግ ባሇሙያ ሁለንም አማራጮችና ሚስጥራዊ መረጃዎ በመጋራቱ ምክንያት ሉከሰቱ
የሚችለ ስጋቶችና ጠቀሜታዎችን በተመሇከተ ከእርስዎ ጋር ይወያያሌ። DVP የተወሰኑትን ሚስጥራዊ መረጃዎችዎን እንዲሇቅቅ እንደሚፈሌጉ ከወሰኑ፣ ምን ዓይነት
መረጃ እንደሚጋራ፣ እንዴት እንደሚጋራ፣ ሇማን እና ሇምን ያህሌ ጊዜ እንደሚጋራ ሇመምረጥ ይህን ቅጽ መጠቀም ይችሊለ።

DVP የግሌ መረጃዬን፣ ማንነቴን የሚገሌጽ መረጃ እና መዝገቦቼን በሚስጥር የመያዝ ግዴታ እንዳሇበት እገነዘባሇሁ። DVP የተወሰኑትን የግሌ መረጃዎቼን ሇተወሰኑ
ግሇሰቦች ወይም ኤጄንሲዎች ሇመሌቀቅ እንዲችሌ ሇመፍቀድ እንደምችሌም እገነዘባሇሁ።
እኔ፣ ______________________________፣ የሚከተለትን ውስን መረጃዎች ሇሚከተለት አካሊት እንዲያጋራ ፈቅጃሇሁ፦
ስም
መረጃዬ እንዲሰጠው
የምፈሌገው አካሌ፦

ስም፦
በኤጄንሲው ውስጥ ያሇ የተወሰነ መ/ቤት፦
የስሌክ ቁጥር፦

መረጃው ሉጋራ የሚችሌባቸው መንገዶች፦

በአካሌ

በስሌክ

በፋክስ

በደብዳቤ

በኢሜይሌ

ኤላክትሮኒክ ሜይሌ (ኢሜይሌ) ሚስጥራዊ እንዳሌሆነና በላልች ሰዎች ጣሌቃ ሉገባበትና ሉነበብ እንደሚችሌ እገነዘባሇሁ።
እኔን በተመሇከተ የሚጋራ መረጃ
ምንድን ነው፦
መረጃዬ እንዲጋራ የምፈሌግበት
ምክንያት፦ (ዓሊማ)

(በተቻሇ መጠን በዝርዝር ያስቀምጡ፤ ሇምሳላ፦ ስም፣ የአገሌግልት ጊዜያት፣ ማናቸውም ሰነዶች)።
(በተቻሇ መጠን በዝርዝር ያስቀምጡ፤ ሇምሳላ፦ ጥቅማ ጥቅሞችን ሇመቀበሌ)።

እባክዎ ያስተውለ፦ መረጃን በተወሰነ መጠን መሌቀቅ በ DVP የተያዙ ሚስጥራዊ መረጃዎችዎ በሙለ በላልች አካሊት እንዲደርስባቸው የማድረግ ስጋት ሉፈጥረ
ይችሊሌ።
የሚከተለትን እገነዘባሇሁ፦





የመሌቀቂያ ቅጽ የመፈረም ግዴታ እንደላሇብኝ። DVP መረጃዬን እንዲጋራ የመፍቀድ ግዴታ እንደላሇብኝ። የመሌቀቂያ ቅጽ መፍቀድ ሙለ በሙለ በፈቃደኝነት
ሊይ የተመሰረተ መሆኑን። ይህ መሌቀቂያ እኔ ከሊይ በጻፍኩት ሁኔታ የተገደበ መሆኑን። DVP ሇወደፊቱ እኔን የሚመሇከት መረጃ እንዲሇቅቅ ከፈሇግኩ፣ ላሊ
በጽሑፍ የተዘጋጀና የጊዜ ገደብ ያሇው መሌቀቂያ መረፈም እንዳሇብኝ።
እኔን የሚመሇከት መረጃ መሌቀቅ ላሊ ኤጄንሲ ወይም ሰው የእኔን አድራሻ በተመሇከተ መረጃ እንዲደርሰው እንደሚያደርግና ከ DVP አገሌግልቶችን ሳገኝ
እንደነበር የሚያረጋግጥ መሆኑን።
መረጃዬ አንዴ ከተሇቀቀ DVP SAC እና እኔ ምን እንደተከሰተ ሇመቆጣጠር የማንችሌ መሆኑንና መረጃዬ የሚደርሰው ኤጄንሲ ወይም ግሇሰብ መረጃውን ሇላሊ
አካሌ እንዲያጋራ በሕግ ወይም በአሰራር ሉገደድ እንደሚችሌ።

ይህ መሌቀቂያ የሚያበቃበት ጊዜ _____________
ቀን

__________
ሰዓት

የማብቂያ ጊዜው የሰሇባውን ፍሊጎቶች ያከበረ መሆን አሇበት፣
ይህ ደግሞ በተሇምዶ ከ15-30 ቀናት የማይበሌጥ ቢሆነም
ከዚያ ሉያጥር ወይም ሉረዝም ይችሊሌ።

ይህ መሌቀቂያ የሚጸናው እኔ ስፈርምበት መሆኑን፣ ሇዚህ መሌቀቂያ የሰጠሁትን ፈቃድ በማንኛውም ጊዜ በቃሌ ወይም በፅሑፍ መሻር እንደምችሌ እገነዘባሇሁ።

ቀን፦______________
ፊርማ፦________________________ ሰዓት፦ ______________

ምስክር፦______________________

ዳግም ማረጋገጫና ማራዘሚያ (የዚህን መሌቀቂያ ዓሊማ ሇማሳካት ተጨማሪ ጊዜ የሚያስፈሌግ ከሆነ)
ይህ መሌቀቂያ የጸና መሆኑን እያረጋገጥኩ፣ መሌቀቂያውን እስከ ___________
አዲሱ ቀን
ፊርማ፦__________________________ ቀን፦______________

___________ ሇማራዘም እፈሌጋሇሁ
አዲሱ ሰዓት
ምስክር፦_________________________

