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OMB კონტრ, ნომ. 1601-0035  
ვადის გასვლის თარიღი: 08/31/2025

სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტი 
სამოქალაქო უფლებების საჩივარი

ამ დოკუმენტის მიზანია დაგეხმაროთ სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის (DHS) სამოქალაქო უფლებების და 
თავისუფლებების სამსახურში (CRCL) DHS პროგრამების და საქმიანობის თაობაზე სამოქალაქო უფლებების/სამოქალაქო 
თავისუფლებების საჩივრის შეტანაში. ეს დოკუმენტი არ არის განკუთვნილი DHS-ში დასაქმების შესახებ საჩივრისთვის. თქვენ 
არ მოგეთხოვებათ ამ დოკუმენტის გამოყენება საჩივრის შესატანად; საკმარისია წერილი იმავე ინფორმაციით. თუ თქვენ 
საჩივარს წერილობით შემოიტანთ, თან უნდა დართოთ იგივე ინფორმაცია, რაც ამ დოკუმენტშია მოთხოვნილი. როგორც წესი, 
CRCL-ში რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მოწოდება ეხმარება თქვენი ბრალდების გამოძიებას. მაგრამ ფორმის არც-ერთი 
გრაფის შევსება არ არის სავალდებულო და CRCL განიხილავს იმ ინფორმაციას, რასაც თქვენ შეავსებთ.  

CRCL-ის მისია: 

DHS-ის სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახური (CRCL) მუშაობს სამშობლოს უსაფრთხოების 
დეპარტამენტთან, რადგანაც იგი იცავს სამშობლოს და ასევე იცავს ინდივიდუალურ უფლებებს, სამართლიანობას და 
სამართალს კანონის ფარგლებში. ჩვენ ვიძიებთ სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევას, რათა 
დავეხმაროთ DHS-ს გააუმჯობესოს პროტექციები და პროგრამები.   

გაქვთ DHS-ის სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების მიმართ საჩივარი? თუ თქვენ გჯერათ, რომ DHS-ის 
პერსონალი DHS-ის პროგრამა ან საქმიანობა არღვევს თქვენს უფლებებს, ჩვენ გვსურს თქვენგან დაკავშირება. შეავსეთ ეს 
დოკუმენტი ან მოგვწერეთ იმეილი ან წერილი.  

ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომია სხვა ენებზეც ბმულზე  www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. საჩივრები მიიღება ინგლისურის 
გარდა სხვა ენებზეც. თუ თქვენ არ მეტყველებთ ან არ წერთ ინგლისურ ენაზე, CRCL-ს აქვს წვდომა თარჯიმნებზე და 
მთარგმნელებზე და შეუძლიათ თქვენთან ნებისმიერ ენაზე კომუნიკაცია.  

DHS-ის პროგრამას, საქმიანობას ან წესს რაც შეეხება, გამოგიცდიათ თუ არა: 

 • დისკრიმინაცია თქვენს რასასთან, ეთნიკურობასთან, ეროვნულ წარმომავლობასთან, რელიგიასთან, სქესთან, სექსუალურ 
ორიენტაციასთან, გენდერულ იდენტურობასთან ან შმშ-თან მიმართებაში? (შენიშვნა: არ გამოიყენოთ ეს ფორმა 
სამსახურის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით საჩივრის შეტანისთვის; იხილეთ www.dhs.gov/filing-equal-employment-
opportunity-eeo-complaint) 

 • DHS ან DHS-ის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამების, საქმიანობის ან სერვისების წვდომასთან აკრძალვა შეზღუდული 
ინგლისური ენის ცოდნის გამო? 

 • თქვენი უფლებების დარღვევა საემიგრაციო პატიმრობის დროს ან საემიგრაციო იძულების შემთხვევაში? 
 • დისკრიმინაცია ან მიუღებელი დაკითხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემოსვლასთან დაკავშირებით? 
 • თქვენი უფლების დარღვევა სათანადო სამართლებრივ პროცედურასთან დაკავშირებით, როგორიცაა თქვენი უფლება 

მიიღოთ დროული ბრალდების შესახებ შეტყობინება ან თქვენს ადვოკატთან წვდომა? 
 • ქალების წინააღმდეგ ძალადობის აქტის კონფიდენციალური მოთხოვნების დარღვევა ან საემიგრაციო სტატუსთან 

დაკავშირებული კონფიდენციალურობის მოთხოვნები? 
 • ფიზიკური ძალადობა ან ნებისმიერი სხვა სახის ძალადობა, რომელიც თქვენ განიცადეთ? 
 • DHS-ის პროგრამასთან ან აქტივობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა სამოქალაქო უფლებების ან სამოქალაქო 

თავისუფლებების დარღვევა, მათ შორის იმ ორგანიზაციის ან პროგრამის მიერ დისკრიმინაცია, რომელიც DHS-გან 
ფინანსურ დახმარებას იღებს? 

კონფიდენციალურობასა და ანონიმურობასთან დაკავშირებული შენიშვნები: 

 A) თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ ანონიმური ქვემოთ თქვენი სახელის და გვარის არ ჩაწერით. მაგრამ CRCL-მა შეიძლება არ 
შეძლოს თქვენი საჩივრის გამოძიება თუ თქვენ საკმარის ინფორმაციას არ მიაწვდით გამოძიების ჩასატარებლად. 

 B) თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის, მათ შორის თქვენი იდენტურობის გამჟღავნება არის „საჭიროების მიხედვით“ 
და იგი ამ დოკუმენტის ბოლოს კერძოობის შესახებ განცხადებაშია მოცემული. თუ თქვენ ქვემოთ ყუთს მონიშნავთ, ჩვენ 
თქვენს პირადობას სხვა განყოფილებებს DHS-ის ფარგლებში თუ მის გარეთ არ გავუმჟღავნებთ (თუ ეს აუცილებელი არ 
გახდება კრიმინალური გამოძიებისთვის). შენიშვნა, მაგრამ ამ ყუთის მონიშვნა ბევრ სიტუაციაში ძალიან რთულს ან 
შეუძლებელს გახდის ჩვენთვის გამოვიძიოთ თქვენს მიერ წაყენებული ბრალდება.

მე არ მსურს, რომ CRCL-მა გაუმჟღავნოს ჩემი სახელი სხვა განყოფილებებს და მესმის, რომ ეს გადაწყვეტილება 
ხშირად გამოძიების ჩატარებას შეუძლებელს გახდის.

შენიშვნა: შურისძიების წინააღმდეგ აკრძალვა:  
 
ფედერალური კანონი კრძალავს შურისძიებას ან საპასუხო მოქმედებას ნებისმიერი ფედერალური თანამშრომლისგან 
იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც საჩივარს შეიტანს ან CRCL-ს ინფორმაციას გაუმჟღავნებს. თუ თქვენ გჯერათ, 
რომ თქვენ ან სხვა ასეთი საპასუხო მოქმედების მსხვერპლია, სასწრაფოდ დაუკავშირდით CRCL-ს იმეილით 
CRCLCompliance@hq.dhs.gov ან ტელეფონით 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY). 

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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საჩივრის ინფორმაცია
1. ინფორმაცია იმ ადამიანის შესახებ, რომელმაც განიცადა სავარაუდო სამოქალაქო უფლებების/სამოქალაქო თავისუფლებების 
 დარღვევა (შეავსეთ რაც შეგიძლიათ)

სახელი და გვარი:
სახელი და მამის სახელი გვარი 

ტელ #: მობ. ტელეფონი: სახლი: სამს.:

საფოსტო მისამართი: 
საფოსტო ყუთი ან ქუჩა ქალაქი შტატი საფ. კოდი

ქვეყანა (თუ ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთაა)

დაბადების თარიღი (თვე/დღე/წელი): ელ. ფოსტა:

რეგისტრაციის ნომერი # (თუ გაქვთ და მოგეპოვებათ): 

მონიშნეთ თუ ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებით.

რომელი დაკავების ცენტრში?
ცენტრის დასახელება ცენტრის მისამართი

მონიშნეთ აქ, თუ თქვენ წარმოგადგენთ ადვოკატი იმ საკითხებზე, რომლებიც აღწერილია ამ საჩივარში. თუ ეს ასეა, 
მოგვაწოდეთ ადვოკატის სახლი და გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია: 

თუ ეს ასეა, ქვემოთ მოგვაწოდეთ თქვენი ინფორმაცია და ზემოთ, მათი ინფორმაცია. (გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ წერილობითი 
თანხმობა უნდა ჩააბაროთ, რომელსაც ის ადამიანი მოაწერს ხელს, რომელმაც განიცადა სავარაუდო სამოქალაქო უფლებების ან 
სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევა, რათა CRCL-ს საშუალება მიეცეს თქვენ გაგიზიაროთ ინფორმაცია.)

თანამდებობა (თუ მუშაობთ):

ორგანიზაცია (თუ არის):

თუ საჭიროა, გააგრძელეთ დამატებით ფურცელზე.

3. რა მოხდა? (აღწერეთ თქვენი საჩივარი რაც შეიძლება დეტალურად)

2. ამ საჩივრის ფორმას სხვა პირისთვის ავსებთ?

სახელი და გვარი: 
სახელი და მამის სახელი გვარი

იმეილი:

ტელ #: მობილური: სახლის: სამს:

საფოსტო მისამართი:
საფ. ყუთი ან ქუჩის მისამართი ქალაქი შტატი საფ. კოდი 

ქვეყანა (თუ ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთააა)
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5. ჩამოთვალეთ კიდევ ვის შეეძლო იმის, თუ რა მოხდა დანახვა ან გაგება. 
 (თუ არ იცით მათი სახელ(ებ)ი, მოგვაწოდეთ რა დეტალებიც შეგიძლიათ.)

სად მოხდა ეს?

ადგილი (მაგალითად, პატიმრობის ადგილის, აეროპორტის ან სხვა ადგილმდებარეობის დასახელება):

ქალაქი: შტატი ან ქვეყანა: 

თანამშრომელი, კონტრაქტორი, ოფიცერი ან პროგრამა (მონიშნეთ იმდენი, რამდენიც შეესაბამება):

მოქალაქეების ან საემიგრაციო სერვისები (USCIS)

საბაჟო ან სასაზღვრო დაცვა (CBP)*

საბაჟო ოფიცერი

სასაზღვრო პატრულის აგენტი

ფედერალური კრიტიკული მართვის სააგენტო (FEMA)

საემივრაციო და სასაზღვრო სამსახური (ICE)

საიდუმლო სამსახური (USSS)

ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაცია (TSA)*

აშშ სასაზღვრო დაცვა (USCG)

სხვა (დააკონკრეტეთ):

არ ვარ დარწმუნებული

არა-DHS თანამშრომელი, რომელიც DHS-ის ეგიდით 
მუშაობს (e.g., 287(g) ოფიცერი) (დააკონკრეტეთ):

*თუ თქვენი საჩივარი აეროპორტში, მატარებლის სადგურში ან სასაზღვრო კვეთაზე სკრინინგის ინციდენტზეა, თქვენ შეგიძლიათ 
საჩივარი ასევე სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამგზავრო პროგრამაში ჩააბაროთ (DHS TRIP). გადადით ბმულზე: 
www.dhs.gov/trip.

სახელი (ან სხვა ინფორმაცია, მაგ., სააგენტო): 

ტელ #: იმეილი:

საფოსტო კოდიშტატიქალაქისაფოსტო ყუთი ან ქუჩა
საფოსტო მისამართი: 

სახელი (ან სხვა ინფორმაცია, მაგ, სააგენტო):

როდის მოხდა ეს? თუ ეს ჯერ კიდევ ხდება, აღნიშნეთ თუ როდის დაიწყო პრობლემა.  (თუ ეს მოხდა ერთზე დიდხანს, 
ჩამოთვალეთ ყველა თარიღი):

4. ვისზეა ეს?

საფოსტო მისამართი:
საფოსტო ყუთი ან ქუჩა ქალაქი შტატი საფოსტო კოდი

იმეილი:ტელ #:

თუ საჭიროა, გააგრძელეთ დამატებით ფურცელზე.

www.dhs.gov/trip
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სააგენტო/ოფისი/სასამართლო: თარიღი:

თუ უპასუხეთ დიახ, დაგიკავშირდათ თუ არა ვინმე თქვენს საჩივართან დაკავშირებით?

(თუ პასუხია დიახ, აღწერეთ თუ რა გააკეთეთ თქვენი საჩივრის საპასუხოდ.)

6. დაუკავშირდით თუ არა სხვა DHS განყოფილებას ან სხვა ფედერალურ, შტატის ან ადგილობრივ სამთავრობო სააგენტოს ან 
სასამართლოს ამ საჩვართან დაკავშირებით?

არა

დიახ არა

დიახ:

7. არის თუ არა კიდევ სხვა ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ ვიცოდეთ ან გავითვალისწინოთ? 
 (თუ საჭიროა, გააგრძელეთ ამ ფორმის ბოლოს მოცემულ დამატებით გვერდზე.)

თუ საჭიროა, გააგრძელეთ დამატებით ფურცელზე.
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იმეილი: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 
ტელ.: Local: 202-401-1474, or  
 Toll Free: 866-644-8360  
TTY:  ადგილობრივი TTY: 
 202-401-0470, or  
 უფასო TTY: 866-644-8361  

ფაქსი:  202-401-4708

აშშ საფოსტო სერვისი: 
Department of Homeland Security  
Office for Civil Rights and Civil Liberties  
Compliance Branch, Mail Stop #0190  
2707 Martin Luther King Jr Ave SE 
Washington, DC 20528-0190 
შენიშვნა: უსაფრთხოების ზომების გამო, შეიძლება 4 კვირამდე 
დაჭირდეს აშშ ფოსტის მიღებას. 

ჩააბარეთ ასლები და არა ორიგინალები; თითო დოკუმენტს მიაწერეთ თქვენი სახელი და გვარი და საჩივრის თარიღი. (ფაქსით 
გააგზავნეთ: 202-401-4708, ან იმეილით დაასკანერეთ თქვენი დოკუმენტები და გააგზავნეთ CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ან 
ფოსტით ზემოთ მოცემულ მისამართზე.)

თარიღი, როდესაც ეს ფორმა შეივსო:

ამ საჩივრის ასლი შეინახეთ. 

კერძოობის აქტის განცხადება 
 

უფლებამოსილება: 6 U.S.C. § 345 და 42 U.S.C. § 2000ee-1 ამ ინფორმაციის მოგროვების ავტორიზაციას იძლევა.  
მიზანი: სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტი (DHS) ამ ინფორმაციას გამოიყენებს საზოგადოებისგან მოწოდებული 
საჩივრის განხილვის და გამოძიებისთვის შესაძლო სამოქალაქო უფლებების და/ან სამოქალაქო თავისუფლებების 
დარღვევისთვის, რომელიც  DHS თანამშრომლებთან, პროგრამებთან და საქმიანობასთანაა დაკავშირებული. 

რუტინული გამოყენება: ეს ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნდეს და გამოყენებული იქნას DHS-ის პერსონალის და 
კონტრაქტორების მიერ, რომლებსაც აქვთ ინფორმაციის ცოდნის საჭიროება იმისათვის, რომ თქვენი საჩივარი განიხილონ. DHS 
სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახურმა (CRCL) თუ საჭიროა შეიძლება ასევე გაიზიაროს თქვენი 
ინფორმაცია შესაბამის სამთავრობო სააგენტოებთან DHS-ის გარეთ ან არასამთავრობო უწყებებთან თქვენი საჩივრის 
დაკმაყოფილების მიზნით ან სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის /ALL-029 სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო 
თავისუფლებების მონაცემთა სისტემის მიხედვით. 

განცხადება: ამ ინფორმაციის მიწოდება CRCL-თან ნებაყოფილობითია. მაგრამ საჭირო ინფორმაციის არმიწოდებამ შეიძლება 
დააყოვნოს ან საერთოდ გააუქმოს CRCL-ის მიერ თქვენი საჩივრის ადეკვატურად განხილვა ან გამოძიება. თუ საჭიროა, CRCL-მა 
შეიძლება ასევე მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია თქვენგან იმისათვის, რომ გადაწყვიტოს თქვენი საჩივრის მოგვარების 
შესაბამისი ზომა. 

კერძოობის აქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე www.dhs.gov/privacy

ამობეჭდილი დოკუმენტების შემცირების აქტი 
ამ ინფორმაციის მოგროვებას სჭირდება დაახლოებით 1 საათი თითოეულ პასუხზე, მათ შორის ინსტრუქციების წაკითხვა, 
არსებული მონაცემთა წყაროების ძებნა, საჭირო მონაცემთა მოგროვება და შენახვა, და შეგროვებული ინფორმაციის დასრულება 
და განხილვა. სააგენტომ შეიძლება არ ჩაატაროს ან დაასპონსოროს და არ არის ვალდებული პირი უპასუხოს ინფორმაციის 
პაკეტს, თუ მას არა აქვს OMB კონტროლის ნომერი და ვადის გასვლის თარიღი. ამ დაანგარიშებული დროის ან სხვა 
ინფორმაციის შეგროვების ასპექტის შესახებ კომენტარები გააგზავნეთ: CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW 
მათ შორის DHS სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახურში.

9. თუ ამ ფორმის ან ნებისმიერი სხვა კითხვის გაგების მხრივ პრობლემები გაქვთ, დაუკავშირდით CRCL-ს:

10. ამ ფორმის იმეილით გაგზავნისთვის, შეინახეთ, მიამაგრეთ და გააგზავნეთ მისამართზე  CRCLCompliance@hq.dhs.gov. 
მიამაგრეთ ან გააგზავნეთ ის ინფორმაცია, რომელიც ამყარებს თქვენს საჩივარს, მაგალითად დოკუმენტები, ფოტოები, 
სამედიცინო დოკუმენტები, საჩივრები ან მოწმის ჩვენებები. 

8. თუ კარგად არ იცით ინგლისური ენა, მიუთითეთ ის ენა, რომელიც თქვენთან კომუნიკაციისას უნდა გამოვიყენოთ. 

ენა:

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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თუ საჭიროა, შეგიძლიათ შემდეგი გვერდები გამოიყენოთ თქვენი საჩივრის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის შესაყვანად. 
დააკონკრეტეთ თუ რომელ ნომერს/ნომრებს აგრძელებთ.
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სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტი  
სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო  

თავისუფლებების სამსახური  
სხვა ადამიანთან ინფორმაციის გაზიარების ავტორიზაცია A

ამ ფორმის შევსებით სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის (DHS) სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო 
თავისუფლებების სამსახურს (CRCL) უფლებას აძლევთ სხვა პირს გაუმჟღავნოს თქვენი საქმის შესახებ ინფორმაცია. ის ნაწილები, 
რომლებიც ვარსკვლავითაა აღნიშნული (*) აუცილებლად უნდა შეივსოს. ამ ფორმის შევსება ნებაყოფილობითია; არც DHS-ს და 
არც მესამე მხარეს არა აქვს უფლება დაგავალდებულოთ ამ ფორმის შევსება და ჩაბარება. თქვენი ავტორიზაცია 24 თვითაა ძალაში 
მას მერე, რაც CRCL შეავსებს თქვენი საქმის განხილვას.

ნაწილი I. პირადი ინფორმაცია

*სრული სახელი და გვარი

*მისამართი

*ქალაქი  *შტატი *საფოსტო კოდი

ქვეყანა ტელეფონის ნომერი/ნომრები ელ. ფოსტა (თუ შეესაბამება)

*დაბადების თარიღი *დაბადების ადგილი (ქალაქი, შტატი, ქვეყანა) რეგისტრაციის ნომერი (თუ შეესაბამება)

ნაწილი II. ინფორმაცია წარმომადგენლის შესახებ

ინდივიდის ან ორგანიზაციის დასახელება

მისამართი

ქალაქი შტატი საფოსტო კოდი

ქვეყანა ტელეფონის ნომერი (ნომრები)

1974 (5 U.S.C. §552a(b)) კერძოობის აქტის თანახმად, მე DHS-ს და/ან DHS-ის კომპონენტურ პირებს უფლებას ვაძლევ გაავრცელონ 
ნებისმიერი და ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იმ საჩივარს, რომელიც მე შევეიტანე, ან საქმე, რომელიც მე  DHS-
თან წამოვიწყე. 

28 U.S.C. §1746-ის თანახმად, მე ვაცხადებ, ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის თანახმად, რომ შემდეგი არის 
სიმართლე და სწორი და, რომ მე  ის პირი ვარ, რომელიც I განყოფილებაშია დასახელებული. მე მესმის, რომ ამ ინფორმაციის 
გაყალბება დასჯადია 18 U.S.C. §1001 კანონმდებლობის მუხლის მიერ და შემოიფარგლება ჯარიმით, რომელიც $10,000-ს არ 
აღემატება ან პატიმრობით, რომელიც 5-ზე მეტ წელს არ აღემატება, ან ორივეთი.

ხელმოწერა თარიღი

კერძოობის აქტის განცხადება: 

უფლებამოსილება: 6 U.S.C § 345 და 42 U.S.C. § 2000ee-1 DHS CRCL-ს ავტორიზაციას აძლევს განიხილოს და წვდომა ჰქონდეს 
სამოქალაქო უფლებების, სამოქალაქო თავისუფლებების და რასასთან, ეთნიკურობასთან და რელიგიასთან დისკრიმინაციასთან 
დაკავშირებით ბოროტად გამოყენების ინფორმაციასთან, DHS-ის თანამშრომლების და ოფიციალური პირების მიერ. 

მთავარი მიზანი/მიზნები: DHS-ს შეუძლია მომჩივანი პირების და საჯარო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენება 
DHS-ის თანამშრომლების, პროგრამების და საქმიანობების მიმართ სავარაუდო სამოქალაქო უფლებების და/ან სამოქალაქო 
თავისუფლებების დარღვევების გამოძიების მიზნით. 

რუტინული გამოყენება: DHS-მა შეიძლება თქვენი ინფორმაცია გააზიაროს DHS-ის გარეთ რუტინული გამოყენებისთვის, 
რომლებიც ჩამოთვლილია DHS/ALL-029 სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების მონაცემთა სისტემების 75 
FR 39266 (2010 წლის 8 ივლისი), იმ ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც თქვენ მოაწოდებთ. 

ინფორმაციის გამომჟღავნება: ამ ინფორმაციის მიწოდება ნებაყოფილობითია. 
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U.S. Department of Homeland Security, CRCL
6.3.0.20170316.1.928536
CIVIL RIGHTS COMPLAINT
ამ დოკუმენტის მიზანია დაგეხმაროთ სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის (DHS) სამოქალაქო უფლებების და თავისუფლებების სამსახურში (CRCL) DHS პროგრამების და საქმიანობის თაობაზე სამოქალაქო უფლებების/სამოქალაქო თავისუფლებების საჩივრის შეტანაში. ეს დოკუმენტი არ არის განკუთვნილი DHS-ში დასაქმების შესახებ საჩივრისთვის. თქვენ არ მოგეთხოვებათ ამ დოკუმენტის გამოყენება საჩივრის შესატანად; საკმარისია წერილი იმავე ინფორმაციით. თუ თქვენ საჩივარს წერილობით შემოიტანთ, თან უნდა დართოთ იგივე ინფორმაცია, რაც ამ დოკუმენტშია მოთხოვნილი. როგორც წესი, CRCL-ში რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მოწოდება ეხმარება თქვენი ბრალდების გამოძიებას. მაგრამ ფორმის არც-ერთი გრაფის შევსება არ არის სავალდებულო და CRCL განიხილავს იმ ინფორმაციას, რასაც თქვენ შეავსებთ. 
CRCL-ის მისია:
DHS-ის სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახური (CRCL) მუშაობს სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტთან, რადგანაც იგი იცავს სამშობლოს და ასევე იცავს ინდივიდუალურ უფლებებს, სამართლიანობას და სამართალს კანონის ფარგლებში. ჩვენ ვიძიებთ სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევას, რათა დავეხმაროთ DHS-ს გააუმჯობესოს პროტექციები და პროგრამები.  
გაქვთ DHS-ის სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების მიმართ საჩივარი? თუ თქვენ გჯერათ, რომ DHS-ის პერსონალი DHS-ის პროგრამა ან საქმიანობა არღვევს თქვენს უფლებებს, ჩვენ გვსურს თქვენგან დაკავშირება. შეავსეთ ეს დოკუმენტი ან მოგვწერეთ იმეილი ან წერილი. 
ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომია სხვა ენებზეც ბმულზე  www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. საჩივრები მიიღება ინგლისურის გარდა სხვა ენებზეც. თუ თქვენ არ მეტყველებთ ან არ წერთ ინგლისურ ენაზე, CRCL-ს აქვს წვდომა თარჯიმნებზე და მთარგმნელებზე და შეუძლიათ თქვენთან ნებისმიერ ენაზე კომუნიკაცია. 
DHS-ის პროგრამას, საქმიანობას ან წესს რაც შეეხება, გამოგიცდიათ თუ არა:
         •         დისკრიმინაცია თქვენს რასასთან, ეთნიკურობასთან, ეროვნულ წარმომავლობასთან, რელიგიასთან, სქესთან, სექსუალურ ორიენტაციასთან, გენდერულ იდენტურობასთან ან შმშ-თან მიმართებაში? (შენიშვნა: არ გამოიყენოთ ეს ფორმა სამსახურის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით საჩივრის შეტანისთვის; იხილეთ www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         DHS ან DHS-ის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამების, საქმიანობის ან სერვისების წვდომასთან აკრძალვა შეზღუდული ინგლისური ენის ცოდნის გამო?
         •         თქვენი უფლებების დარღვევა საემიგრაციო პატიმრობის დროს ან საემიგრაციო იძულების შემთხვევაში?
         •         დისკრიმინაცია ან მიუღებელი დაკითხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემოსვლასთან დაკავშირებით?
         •         თქვენი უფლების დარღვევა სათანადო სამართლებრივ პროცედურასთან დაკავშირებით, როგორიცაა თქვენი უფლება მიიღოთ დროული ბრალდების შესახებ შეტყობინება ან თქვენს ადვოკატთან წვდომა?
         •         ქალების წინააღმდეგ ძალადობის აქტის კონფიდენციალური მოთხოვნების დარღვევა ან საემიგრაციო სტატუსთან დაკავშირებული კონფიდენციალურობის მოთხოვნები?
         •         ფიზიკური ძალადობა ან ნებისმიერი სხვა სახის ძალადობა, რომელიც თქვენ განიცადეთ?
         •         DHS-ის პროგრამასთან ან აქტივობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა სამოქალაქო უფლებების ან სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევა, მათ შორის იმ ორგანიზაციის ან პროგრამის მიერ დისკრიმინაცია, რომელიც DHS-გან ფინანსურ დახმარებას იღებს?
კონფიდენციალურობასა და ანონიმურობასთან დაკავშირებული შენიშვნები:
         A)         თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ ანონიმური ქვემოთ თქვენი სახელის და გვარის არ ჩაწერით. მაგრამ CRCL-მა შეიძლება არ შეძლოს თქვენი საჩივრის გამოძიება თუ თქვენ საკმარის ინფორმაციას არ მიაწვდით გამოძიების ჩასატარებლად.
         B)         თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის, მათ შორის თქვენი იდენტურობის გამჟღავნება არის „საჭიროების მიხედვით“ და იგი ამ დოკუმენტის ბოლოს კერძოობის შესახებ განცხადებაშია მოცემული. თუ თქვენ ქვემოთ ყუთს მონიშნავთ, ჩვენ თქვენს პირადობას სხვა განყოფილებებს DHS-ის ფარგლებში თუ მის გარეთ არ გავუმჟღავნებთ (თუ ეს აუცილებელი არ გახდება კრიმინალური გამოძიებისთვის). შენიშვნა, მაგრამ ამ ყუთის მონიშვნა ბევრ სიტუაციაში ძალიან რთულს ან შეუძლებელს გახდის ჩვენთვის გამოვიძიოთ თქვენს მიერ წაყენებული ბრალდება.
მე არ მსურს, რომ CRCL-მა გაუმჟღავნოს ჩემი სახელი სხვა განყოფილებებს და მესმის, რომ ეს გადაწყვეტილება ხშირად გამოძიების ჩატარებას შეუძლებელს გახდის.
შენიშვნა: შურისძიების წინააღმდეგ აკრძალვა: 
ფედერალური კანონი კრძალავს შურისძიებას ან საპასუხო მოქმედებას ნებისმიერი ფედერალური თანამშრომლისგან იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც საჩივარს შეიტანს ან CRCL-ს ინფორმაციას გაუმჟღავნებს. თუ თქვენ გჯერათ, რომ თქვენ ან სხვა ასეთი საპასუხო მოქმედების მსხვერპლია, სასწრაფოდ დაუკავშირდით CRCL-ს იმეილით CRCLCompliance@hq.dhs.gov ან ტელეფონით 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).
საჩივრის ინფორმაცია
1.         ინფორმაცია იმ ადამიანის შესახებ, რომელმაც განიცადა სავარაუდო სამოქალაქო უფლებების/სამოქალაქო თავისუფლებების
         დარღვევა (შეავსეთ რაც შეგიძლიათ)
სახელი და გვარი: 
სახელი და მამის სახელი 
გვარი 
ტელ #:
მობ. ტელეფონი: 
სახლი:
სამს.:
საფოსტო მისამართი: 
საფოსტო ყუთი ან ქუჩა
ქალაქი
შტატი
საფ. კოდი
ქვეყანა (თუ ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთაა)
დაბადების თარიღი (თვე/დღე/წელი):
ელ. ფოსტა:
რეგისტრაციის ნომერი # (თუ გაქვთ და მოგეპოვებათ): 
მონიშნეთ თუ ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებით.
რომელი დაკავების ცენტრში?
ცენტრის დასახელება
ცენტრის მისამართი
მონიშნეთ აქ, თუ თქვენ წარმოგადგენთ ადვოკატი იმ საკითხებზე, რომლებიც აღწერილია ამ საჩივარში. თუ ეს ასეა, მოგვაწოდეთ ადვოკატის სახლი და გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია: 
თუ ეს ასეა, ქვემოთ მოგვაწოდეთ თქვენი ინფორმაცია და ზემოთ, მათი ინფორმაცია. (გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ წერილობითი თანხმობა უნდა ჩააბაროთ, რომელსაც ის ადამიანი მოაწერს ხელს, რომელმაც განიცადა სავარაუდო სამოქალაქო უფლებების ან სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევა, რათა CRCL-ს საშუალება მიეცეს თქვენ გაგიზიაროთ ინფორმაცია.)
თანამდებობა (თუ მუშაობთ):
ორგანიზაცია (თუ არის):
თუ საჭიროა, გააგრძელეთ დამატებით ფურცელზე.
3.         რა მოხდა? (აღწერეთ თქვენი საჩივარი რაც შეიძლება დეტალურად)
2.         ამ საჩივრის ფორმას სხვა პირისთვის ავსებთ?
სახელი და გვარი: 
სახელი და მამის სახელი
გვარი
იმეილი:
ტელ #:
მობილური:
სახლის:
სამს:
საფოსტო მისამართი:
საფ. ყუთი ან ქუჩის მისამართი
ქალაქი
შტატი
საფ. კოდი 
ქვეყანა (თუ ამერიკის შეერთებული შტატების გარეთააა)
5.         ჩამოთვალეთ კიდევ ვის შეეძლო იმის, თუ რა მოხდა დანახვა ან გაგება.
         (თუ არ იცით მათი სახელ(ებ)ი, მოგვაწოდეთ რა დეტალებიც შეგიძლიათ.)
სად მოხდა ეს?
ადგილი (მაგალითად, პატიმრობის ადგილის, აეროპორტის ან სხვა ადგილმდებარეობის დასახელება):
ქალაქი: 
შტატი ან ქვეყანა: 
თანამშრომელი, კონტრაქტორი, ოფიცერი ან პროგრამა (მონიშნეთ იმდენი, რამდენიც შეესაბამება):
მოქალაქეების ან საემიგრაციო სერვისები (USCIS)
საბაჟო ან სასაზღვრო დაცვა (CBP)*
საბაჟო ოფიცერი
სასაზღვრო პატრულის აგენტი
ფედერალური კრიტიკული მართვის სააგენტო (FEMA)
საემივრაციო და სასაზღვრო სამსახური (ICE)
საიდუმლო სამსახური (USSS)
ტრანსპორტის უსაფრთხოების ადმინისტრაცია (TSA)*
აშშ სასაზღვრო დაცვა (USCG)
სხვა (დააკონკრეტეთ):
არ ვარ დარწმუნებული
არა-DHS თანამშრომელი, რომელიც DHS-ის ეგიდით მუშაობს (e.g., 287(g) ოფიცერი) (დააკონკრეტეთ):
*თუ თქვენი საჩივარი აეროპორტში, მატარებლის სადგურში ან სასაზღვრო კვეთაზე სკრინინგის ინციდენტზეა, თქვენ შეგიძლიათ საჩივარი ასევე სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამგზავრო პროგრამაში ჩააბაროთ (DHS TRIP). გადადით ბმულზე: www.dhs.gov/trip.
სახელი (ან სხვა ინფორმაცია, მაგ., სააგენტო): 
ტელ #:
იმეილი:
საფოსტო კოდი
შტატი
ქალაქი
საფოსტო ყუთი ან ქუჩა
საფოსტო მისამართი: 
სახელი (ან სხვა ინფორმაცია, მაგ, სააგენტო):
როდის მოხდა ეს? თუ ეს ჯერ კიდევ ხდება, აღნიშნეთ თუ როდის დაიწყო პრობლემა.  (თუ ეს მოხდა ერთზე დიდხანს, ჩამოთვალეთ ყველა თარიღი):
4.         ვისზეა ეს?
საფოსტო მისამართი:
საფოსტო ყუთი ან ქუჩა
ქალაქი
შტატი
საფოსტო კოდი
იმეილი:
ტელ #:
თუ საჭიროა, გააგრძელეთ დამატებით ფურცელზე.
სააგენტო/ოფისი/სასამართლო:
თარიღი:
თუ უპასუხეთ დიახ, დაგიკავშირდათ თუ არა ვინმე თქვენს საჩივართან დაკავშირებით?
6. თუ უპასუხეთ დიახ, დაგიკავშირდათ თუ არა ვინმე თქვენს საჩივართან დაკავშირებით? 
(თუ პასუხია დიახ, აღწერეთ თუ რა გააკეთეთ თქვენი საჩივრის საპასუხოდ.) 
6.         დაუკავშირდით თუ არა სხვა DHS განყოფილებას ან სხვა ფედერალურ, შტატის ან ადგილობრივ სამთავრობო სააგენტოს ან სასამართლოს ამ საჩვართან დაკავშირებით?
7.         არის თუ არა კიდევ სხვა ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ ვიცოდეთ ან გავითვალისწინოთ?
         (თუ საჭიროა, გააგრძელეთ ამ ფორმის ბოლოს მოცემულ დამატებით გვერდზე.)
თუ საჭიროა, გააგრძელეთ დამატებით ფურცელზე.
იმეილი:         CRCLCompliance@hq.dhs.gov
ტელ.:         Local: 202-401-1474, or 
         Toll Free: 866-644-8360 
TTY:          ადგილობრივი TTY:
         202-401-0470, or 
         უფასო TTY: 866-644-8361 
ფაქსი:          202-401-4708
აშშ საფოსტო სერვისი:
Department of Homeland Security 
Office for Civil Rights and Civil Liberties 
Compliance Branch, Mail Stop #0190 
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528-0190
შენიშვნა: უსაფრთხოების ზომების გამო, შეიძლება 4 კვირამდე დაჭირდეს აშშ ფოსტის მიღებას. 
ჩააბარეთ ასლები და არა ორიგინალები; თითო დოკუმენტს მიაწერეთ თქვენი სახელი და გვარი და საჩივრის თარიღი. (ფაქსით გააგზავნეთ: 202-401-4708, ან იმეილით დაასკანერეთ თქვენი დოკუმენტები და გააგზავნეთ CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ან ფოსტით ზემოთ მოცემულ მისამართზე.)
თარიღი, როდესაც ეს ფორმა შეივსო: 
ამ საჩივრის ასლი შეინახეთ. 
კერძოობის აქტის განცხადება
უფლებამოსილება: 6 U.S.C. § 345 და 42 U.S.C. § 2000ee-1 ამ ინფორმაციის მოგროვების ავტორიზაციას იძლევა. 
მიზანი: სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტი (DHS) ამ ინფორმაციას გამოიყენებს საზოგადოებისგან მოწოდებული საჩივრის განხილვის და გამოძიებისთვის შესაძლო სამოქალაქო უფლებების და/ან სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევისთვის, რომელიც  DHS თანამშრომლებთან, პროგრამებთან და საქმიანობასთანაა დაკავშირებული.
რუტინული გამოყენება: ეს ინფორმაცია შეიძლება გამჟღავნდეს და გამოყენებული იქნას DHS-ის პერსონალის და კონტრაქტორების მიერ, რომლებსაც აქვთ ინფორმაციის ცოდნის საჭიროება იმისათვის, რომ თქვენი საჩივარი განიხილონ. DHS სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახურმა (CRCL) თუ საჭიროა შეიძლება ასევე გაიზიაროს თქვენი ინფორმაცია შესაბამის სამთავრობო სააგენტოებთან DHS-ის გარეთ ან არასამთავრობო უწყებებთან თქვენი საჩივრის დაკმაყოფილების მიზნით ან სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის /ALL-029 სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების მონაცემთა სისტემის მიხედვით.
განცხადება: ამ ინფორმაციის მიწოდება CRCL-თან ნებაყოფილობითია. მაგრამ საჭირო ინფორმაციის არმიწოდებამ შეიძლება დააყოვნოს ან საერთოდ გააუქმოს CRCL-ის მიერ თქვენი საჩივრის ადეკვატურად განხილვა ან გამოძიება. თუ საჭიროა, CRCL-მა შეიძლება ასევე მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია თქვენგან იმისათვის, რომ გადაწყვიტოს თქვენი საჩივრის მოგვარების შესაბამისი ზომა.
კერძოობის აქტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით ბმულზე www.dhs.gov/privacy
ამობეჭდილი დოკუმენტების შემცირების აქტი
ამ ინფორმაციის მოგროვებას სჭირდება დაახლოებით 1 საათი თითოეულ პასუხზე, მათ შორის ინსტრუქციების წაკითხვა, არსებული მონაცემთა წყაროების ძებნა, საჭირო მონაცემთა მოგროვება და შენახვა, და შეგროვებული ინფორმაციის დასრულება და განხილვა. სააგენტომ შეიძლება არ ჩაატაროს ან დაასპონსოროს და არ არის ვალდებული პირი უპასუხოს ინფორმაციის პაკეტს, თუ მას არა აქვს OMB კონტროლის ნომერი და ვადის გასვლის თარიღი. ამ დაანგარიშებული დროის ან სხვა ინფორმაციის შეგროვების ასპექტის შესახებ კომენტარები გააგზავნეთ: CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW მათ შორის DHS სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახურში.
9.         თუ ამ ფორმის ან ნებისმიერი სხვა კითხვის გაგების მხრივ პრობლემები გაქვთ, დაუკავშირდით CRCL-ს:
10.         ამ ფორმის იმეილით გაგზავნისთვის, შეინახეთ, მიამაგრეთ და გააგზავნეთ მისამართზე  CRCLCompliance@hq.dhs.gov. მიამაგრეთ ან გააგზავნეთ ის ინფორმაცია, რომელიც ამყარებს თქვენს საჩივარს, მაგალითად დოკუმენტები, ფოტოები, სამედიცინო დოკუმენტები, საჩივრები ან მოწმის ჩვენებები. 
8.         თუ კარგად არ იცით ინგლისური ენა, მიუთითეთ ის ენა, რომელიც თქვენთან კომუნიკაციისას უნდა გამოვიყენოთ. 
ენა:
ამ ფორმის შევსებით სამშობლოს უსაფრთხოების დეპარტამენტის (DHS) სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების სამსახურს (CRCL) უფლებას აძლევთ სხვა პირს გაუმჟღავნოს თქვენი საქმის შესახებ ინფორმაცია. ის ნაწილები, რომლებიც ვარსკვლავითაა აღნიშნული (*) აუცილებლად უნდა შეივსოს. ამ ფორმის შევსება ნებაყოფილობითია; არც DHS-ს და არც მესამე მხარეს არა აქვს უფლება დაგავალდებულოთ ამ ფორმის შევსება და ჩაბარება. თქვენი ავტორიზაცია 24 თვითაა ძალაში მას მერე, რაც CRCL შეავსებს თქვენი საქმის განხილვას.
ნაწილი I. პირადი ინფორმაცია
*სრული სახელი და გვარი
*მისამართი
*ქალაქი  
*შტატი 
*საფოსტო კოდი
ქვეყანა
ტელეფონის ნომერი/ნომრები
ელ. ფოსტა (თუ შეესაბამება)
*დაბადების თარიღი
*დაბადების ადგილი (ქალაქი, შტატი, ქვეყანა)
რეგისტრაციის ნომერი (თუ შეესაბამება)
ნაწილი II. ინფორმაცია წარმომადგენლის შესახებ
ინდივიდის ან ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
ქალაქი
შტატი
საფოსტო კოდი
ქვეყანა
ტელეფონის ნომერი (ნომრები)
1974 (5 U.S.C. §552a(b)) კერძოობის აქტის თანახმად, მე DHS-ს და/ან DHS-ის კომპონენტურ პირებს უფლებას ვაძლევ გაავრცელონ ნებისმიერი და ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იმ საჩივარს, რომელიც მე შევეიტანე, ან საქმე, რომელიც მე  DHS-თან წამოვიწყე.
28 U.S.C. §1746-ის თანახმად, მე ვაცხადებ, ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის თანახმად, რომ შემდეგი არის სიმართლე და სწორი და, რომ მე  ის პირი ვარ, რომელიც I განყოფილებაშია დასახელებული. მე მესმის, რომ ამ ინფორმაციის გაყალბება დასჯადია 18 U.S.C. §1001 კანონმდებლობის მუხლის მიერ და შემოიფარგლება ჯარიმით, რომელიც $10,000-ს არ აღემატება ან პატიმრობით, რომელიც 5-ზე მეტ წელს არ აღემატება, ან ორივეთი.
ხელმოწერა
თარიღი
კერძოობის აქტის განცხადება:
უფლებამოსილება: 6 U.S.C § 345 და 42 U.S.C. § 2000ee-1 DHS CRCL-ს ავტორიზაციას აძლევს განიხილოს და წვდომა ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებების, სამოქალაქო თავისუფლებების და რასასთან, ეთნიკურობასთან და რელიგიასთან დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით ბოროტად გამოყენების ინფორმაციასთან, DHS-ის თანამშრომლების და ოფიციალური პირების მიერ.
მთავარი მიზანი/მიზნები: DHS-ს შეუძლია მომჩივანი პირების და საჯარო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის გამოყენება DHS-ის თანამშრომლების, პროგრამების და საქმიანობების მიმართ სავარაუდო სამოქალაქო უფლებების და/ან სამოქალაქო თავისუფლებების დარღვევების გამოძიების მიზნით.
რუტინული გამოყენება: DHS-მა შეიძლება თქვენი ინფორმაცია გააზიაროს DHS-ის გარეთ რუტინული გამოყენებისთვის, რომლებიც ჩამოთვლილია DHS/ALL-029 სამოქალაქო უფლებების და სამოქალაქო თავისუფლებების მონაცემთა სისტემების 75 FR 39266 (2010 წლის 8 ივლისი), იმ ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით, რომლებსაც თქვენ მოაწოდებთ.
ინფორმაციის გამომჟღავნება: ამ ინფორმაციის მიწოდება ნებაყოფილობითია. 
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