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Quý vị sẽ nhận được bản Khảo Sát gồm hai trang, là lựa chọn dành cho quý vị và quý vị
không cần hoàn tất Khảo Sát để tham gia hội thảo này.
Trước khi chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, chúng tôi muốn giải thích cách thức sẽ
sử dụng và bảo vệ thông tin của quý vị.
Thông tin của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để biết ai
sẽ được chương trình này liên lạc và để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng trợ
giúp các cơ quan tài trợ của chúng tôi cho thấy rằng họ sẽ sử dụng tiền của họ một cách
khôn ngoan.
Ở đầu các trang Khảo Sát, chúng tôi muốn biết tên quý vị hoặc cách nào đó khác hơn để
nhận dạng quý vị chẳng hạn như một số hoặc tên riêng. Chúng tôi sẽ sử dụng việc này để
làm cho thông tin của quý vị khớp với một Bản Ghi Của Người Tham Gia nhằm theo dõi bao
nhiêu lần quý vị đến lớp. Chúng tôi không chia sẻ tên quý vị với bất kỳ người nào khác.
Khảo Sát cũng yêu cầu quý vị cung cấp ngày sinh, mã vùng, và giới tính của quý vị. Các tên
hoặc tên riêng sẽ được loại bỏ và bất kỳ thông tin nào quý vị chọn để chia sẻ sẽ được đưa
vào một cơ sở dữ liệu CDSME an toàn quốc gia. Chỉ sử dụng thông tin thu thập, sẽ không sử
dụng thông tin cá nhân.
Chúng tôi sẽ thực hiện theo các luật lệ rất nghiêm ngặt để bảo vệ tất cả thông tin của quý vị
và lưu trữ riêng biệt. Chúng tôi sẽ lưu giữ các mẫu đơn giấy này an toàn theo đúng tiêu
chuẩn thực hành bảo vệ dữ liệu riêng tư. Sau khi một người được huấn luyện nhập thông
tin của quý vị vào một máy tính an toàn, chúng tôi sẽ hủy mẫu đơn giấy.
Việc hoàn tất Khảo Sát là hoàn toàn tự nguyện và quý vị có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào
mà quý vị không muốn trả lời. Trong khi thực hiện Khảo Sát, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi
giải thích bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị cảm thấy bối rối.
Nếu quý vị quyết định không hoàn tất Khảo Sát quý vị có thể vẫn còn tham gia chương trình
này.

