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Bản Sửa Đổi Bộ Luật 303A Phần chữ in đậm được gạch bỏ biểu thị 
nội dung bị xóa 
Phần chữ in đậm gạch chân 
biểu thị nội dung được thêm 
vào 

Điều khoản XIII THU NHẬP 
Sửa đổi Mục 5(a) của Điều Khoản XIII để bao gồm số điện thoại nhà riêng và số 
điện thoại di động trong thông tin thành viên do các Liên Đoàn Địa Phương 
chuyển cho Liên Đoàn Quốc Tế như sau: 

Mục 5 (a). Liên Đoàn Địa Phương, qua Thư Ký kiêm Thủ Quỹ của họ, sẽ 
chuyển cho Thư Ký kiêm Thủ Quỹ của Liên Đoàn Quốc Tế tên và địa chỉ chính xác 
(bao gồm cả địa chỉ email, số điện thoại nhà riêng và di động, nếu có) của tất cả 
thành viên, cùng thông tin khác về thành viên theo quy định của Ban Điều Hành Quốc 
Tế. Mỗi tháng, họ sẽ trình mọi thay đổi về địa chỉ; tên và địa chỉ của tất cả thành viên 
được kết nạp hoặc kết nạp lại, của tất cả những người khác có thu nhập được trích 
xuất, và của những người bị đình chỉ vì không thanh toán phí hay vì bất cứ lý do nào 
khác; và một danh sách chính xác về những người lấy thẻ thuyên chuyển hay rút tên. 
Ngoài ra, Liên Đoàn Quốc Tế phải được thông báo về tên và địa chỉ của mọi viên chức 
được bầu chọn trong vòng 15 ngày kể từ ngày bầu chọn. Mã ZIP chính xác phải có 
trong mỗi địa chỉ. Mỗi Liên Đoàn Địa Phương phải cung cấp cùng một danh sách thành 
viên cho Hội Đồng Tiểu Bang mà họ có liên kết. 
Dựa theo đề nghị của Thư Ký kiêm Thủ Quỹ Liên Đoàn Quốc Tế, Ban Điều Hành Liên 
Đoàn Quốc Tế có thể phê chuẩn một bản sửa đổi cho mục này để giới hạn tần suất và/
hoặc nội dung của yêu cầu này. Việc Liên Đoàn Quốc Tế sử dụng thông tin của 
thành viên do Liên Đoàn Địa Phương cung cấp theo Mục 5(a) này sẽ hoàn toàn 
nhất quán với việc sử dụng do thành viên cho phép và theo luật hiện hành.


