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OMB ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 1601-0035 ਿਮਆਦ ਪੁੱਗਣ  
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ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ 

ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ DHS ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ (DHS) ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ 
(CRCL) ਿਵੱਚ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ/ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ DHS ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਚੱਠੀ 
ਰਾਹੀਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, CRCL ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ CRCL ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 

CRCL ਿਮਸ਼ਨ: 

DHS ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ DHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DHS ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ DHS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ DHS ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਿਲਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ CRCL ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ DHS ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਗਤੀਿਵਧੀ, ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਿਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ? (ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਤਕਰੇ ਬਾਰੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਦੇਖੋ www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint) 

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ DHS ਜਾਂ DHS-ਸਮਰਿਥਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ? 
 • ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ? 
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਤਕਰਾ ਜਾਂ ਅਣਉਿਚਤ ਸਵਾਲ? 
 • ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ? 
 • ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਿਵਮੈਨ ਐਕਟ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਹੰਸਾ ਅਿਧਿਨਯਮ) ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ? 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ? 
 • DHS ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ DHS ਤੋਂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਿਵਤਕਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ: 

 A) ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ CRCL ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

 B) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ "ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਖਰ 
ਿਵੱਚ ਿਨੱਜਤਾ ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ DHS ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 
ਅਪਰਾਿਧਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਿਕ CRCL ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 
 
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ CRCL ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਜਹੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
866-644-8369, 866-644-8361 (TTY) 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ CRCL ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

1. ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਨੇ ਕਿਥਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ/ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਰੋ)

ਨਾਮ:
ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲਾ (ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮ) ਉਪਨਾਮ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਨਾਮ/ਸਰਨੇਮ)

ਫੋਨ #: ਸੈੱਲ/ਮੋਬਾਈਲ: ਘਰ: ਕੰਮ:

ਡਾਕ ਪਤਾ: 
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟਰ੍ੀਟ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪ

ਦੇਸ਼ (ਜੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਔਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ)

ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ): ਈਮੇਲ:

ਏਲੀਅਨ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ # (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ): 

ਇੱਥੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹੋ।

ਿਕਹੜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ?
ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਤਾ

ਇੱਥੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੇ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ:

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ। (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ CRCL ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਕਿਥਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।)

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): 

ਸੰਗਠਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): 

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

3. ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? (ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ।)

2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਨਾਮ:
ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲਾ (ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮ) ਉਪਨਾਮ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਨਾਮ/ਸਰਨੇਮ)

ਈਮੇਲ:

ਫੋਨ #: ਸੈੱਲ/ਮੋਬਾਈਲ: ਘਰ: ਕੰਮ:

ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟਰ੍ੀਟ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪ

ਦੇਸ਼ (ਜੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਔਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ)
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5. ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿਜਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ।)

ਇਹ ਿਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਸਥਾਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਓ):

ਸ਼ਿਹਰ: ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼:

ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):

ਿਸਟੀਜ਼ਨਿਸ਼ਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (USCIS)

ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP)*

ਕਸਟਮ ਅਫਸਰ 

ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟ

ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (FEMA) 

ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) 

ਸੀਕਰ੍ੇਟ ਸਰਿਵਸ (USSS)

ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ (TSA)*

ਯੂਐਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ (USCG)

ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱਸੋ):

ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ

DHS ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਿਜਵੇਂ ਿਕ, 287(g) ਅਫਸਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ 
ਗੈਰ-DHS ਕਰਮਚਾਰੀ (ਦੱਸੋ):

*ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰ੍ਾਿਸੰਗ 'ਤੇ ਸਕਰ੍ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ ਦੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਟਰ੍ੈਵਲਰ 
ਿਰਡਰ੍ੈਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (DHS TRIP) ਕੋਲ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.dhs.gov/trip.

ਨਾਮ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ):

ਫੋਨ #: ਈਮੇਲ:

ਿਜ਼ਪਰਾਜਸ਼ਿਹਰਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟਰ੍ੀਟ ਪਤਾ
ਡਾਕ ਪਤਾ:

ਨਾਮ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ):

ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। (ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿਦਓ):

4. ਇਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟਰ੍ੀਟ ਪਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪ

ਈਮੇਲ:ਫੋਨ #:

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

www.dhs.gov/trip
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ਏਜੰਸੀ/ਦਫ਼ਤਰ/ਅਦਾਲਤ: ਤਾਰੀਖ਼:

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?

(ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।)

6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ DHS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ

ਹਾਂ:

7. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ? 
 (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।)

ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
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ਈ-ਮੇਲ: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 
ਫੋਨ: ਸਥਾਨਕ: 202-401-1474, ਜਾਂ 
 ਟੋਲ ਫਰ੍ੀ: 866-644-8360 
 
TTY: ਲੋਕਲ TTY: 202-401-0470, ਜਾਂ 
 
ਫੈਕਸ: 202-401-4708

ਕਾਪੀਆਂ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ; ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ। (ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ: 202-401-4708, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਨੂੰ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।)

ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖੋ।

ਿਨੱਜਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ ਸਬੰਧੀ ਿਬਆਨ 
 

ਅਥਾਰਟੀ: 6 U.S.C. § 345 ਅਤੇ 42 U.S.C. § 2000ee-1 ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਕਸਦ: ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ (DHS) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ DHS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਰੂਟੀਨ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ DHS ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ 
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। DHS ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ 
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ/ALL-029 ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਿਰਕਾਰਡ ਿਸਸਟਮ ਆਫ਼ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DHS 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਿਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖੁਲਾਸਾ: CRCL ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਿਕ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ CRCL ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ CRCL ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਨੱਜਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ www.dhs.gov/privacy 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਧਿਨਯਮ 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਬੋਝ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਰ੍ਤੀ ਜਵਾਬ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਅਿਜਹਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਆਯੋਿਜਤ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਯੋਿਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ 
ਜਾਇਜ਼ OMB ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂ ਬਾਰੇ 
ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, DHS ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ 
CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ATTN: PRA 1601-NEW.

9. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ CRCL ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

10. ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ, ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਅਤੇ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭੇਜੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਿਬਆਨ।

8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ:

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ: 
ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ 
ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ 
Compliance Branch, Mail Stop #0190 
2707 Martin Luther King Jr Ave SE 
Washington, DC 20528-0190 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਮੇਲ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ।

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪੰਿਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ 
ਿਕਹੜੇ ਨੰਬਰ(ਨਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ 
ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ (DHS) ਆਿਫਸ ਫਾਰ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤਾਰੇ (*) ਨਾਲ ਿਚੰਿਨਹ੍ਤ ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਨਾ ਤਾਂ DHS ਅਤੇ 
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ CRCL ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ 24 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

*ਪੂਰਾ ਨਾਮ

*ਪਤਾ

*ਸ਼ਿਹਰ *ਰਾਜ *ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)

*ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ *ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਿਹਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼) ਏਲੀਅਨ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)

ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਤਾ

ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਜ ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ

ਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

1974 ਦੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਿਨੱਜਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ) (5 USC §552a(b)) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ DHS ਅਤੇ/ਜਾਂ DHS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ 
ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ DHS ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

28 USC §1746 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉੱਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ I ਿਵੱਚ ਨਾਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਕਥਨ ਿਵੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, 18 USC §1001 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ 
$10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼

ਿਨੱਜਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਿਬਆਨ: 

ਅਿਧਕਾਰ: 6 USC § 345 ਅਤੇ 42 USC § 2000ee-1 DHS CRCL ਨੂੰ DHS ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਿਰਕ 
ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ੋਫਾਈਿਲੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: DHS ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DHS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੂਟੀਨ ਵਰਤੋਂ: DHS ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DHS/ALL-029 ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਿਸਵਲ ਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਿਰਕਾਰਡ ਿਸਸਟਮ ਔਫ਼ ਿਰਕਾਰਡਜ਼, 75 FR 39266 
(ਜੁਲਾਈ 8, 2010) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੁਟੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਿਹਤ DHS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖੁਲਾਸਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ।


DHS Form 3500_Punjabi (08/22)
 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨਾ  
OMB ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 1601-0035 ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ  ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 31 ਅਗਸਤ 2025
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
DHS Form 3500_Punjabi (08/22)
 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨਾ  
 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨਾ  
DHS Form 3500_Punjabi (08/22)
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ
ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
DHS Form 3500_Punjabi
U.S. Department of Homeland Security, CRCL
6.3.0.20170316.1.928536
CIVIL RIGHTS COMPLAINT
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ DHS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ DHS ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, CRCL ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ CRCL ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
CRCL ਮਿਸ਼ਨ:
DHS ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ DHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ DHS ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ DHS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ DHS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ CRCL ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ DHS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ:
         •         ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ? (ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਦੇਖੋ www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ DHS ਜਾਂ DHS-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ?
         •         ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
         •         ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਵਾਲ?
         •         ਨਿਯਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ?
         •         ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮੈਨ ਐਕਟ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
         •         ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ?
         •         DHS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DHS ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
         A)         ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ CRCL ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
         B)         ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ "ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ DHS ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਕਿ CRCL ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ CRCL ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY) 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ CRCL ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
1.         ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਰੋ)
ਨਾਮ:
ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ (ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮ)
ਉਪਨਾਮ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ/ਸਰਨੇਮ)
ਫੋਨ #:
ਸੈੱਲ/ਮੋਬਾਈਲ:
ਘਰ:
ਕੰਮ:
ਡਾਕ ਪਤਾ: 
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਰਾਜ
ਜ਼ਿਪ
ਦੇਸ਼ (ਜੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਔਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ)
ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ (ਮਹੀਨਾ/ਦਿਨ/ਸਾਲ): 
ਈਮੇਲ:
ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ # (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ): 
ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ।
ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ?
ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ 
ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਤਾ
ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ:
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ CRCL ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।)
ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): 
ਸੰਗਠਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): 
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
3.         ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? (ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ।)
2.         ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਨਾਮ:
ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ (ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮ)
ਉਪਨਾਮ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ/ਸਰਨੇਮ)
ਈਮੇਲ:
ਫੋਨ #:
ਸੈੱਲ/ਮੋਬਾਈਲ:
ਘਰ:
ਕੰਮ:
ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਰਾਜ
ਜ਼ਿਪ
ਦੇਸ਼ (ਜੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਔਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ)
5.         ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।)
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸਥਾਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ):
ਸ਼ਹਿਰ:
ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼:
ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS)
ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP)*
ਕਸਟਮ ਅਫਸਰ 
ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟ
ਫੈਡਰਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (FEMA) 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) 
ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ (USSS)
ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (TSA)*
ਯੂਐਸ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ (USCG)
ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱਸੋ):
ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ
DHS ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 287(g) ਅਫਸਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-DHS ਕਰਮਚਾਰੀ (ਦੱਸੋ):
*ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਰਿਡ੍ਰੈਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DHS TRIP) ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: www.dhs.gov/trip.
ਨਾਮ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ):
ਫੋਨ #:
ਈਮੇਲ:
ਜ਼ਿਪ
ਰਾਜ
ਸ਼ਹਿਰ
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਤਾ
ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਨਾਮ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ):
ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। (ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ):
4.         ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਡਾਕ ਪਤਾ:
ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਰਾਜ
ਜ਼ਿਪ
ਈਮੇਲ:
ਫੋਨ #:
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਏਜੰਸੀ/ਦਫ਼ਤਰ/ਅਦਾਲਤ:
ਤਾਰੀਖ਼:
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
(ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)
6.         ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ DHS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ?
7.         ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ?
         (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।)
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਈ-ਮੇਲ:         CRCLCompliance@hq.dhs.gov
ਫੋਨ:         ਸਥਾਨਕ: 202-401-1474, ਜਾਂ
         ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 866-644-8360
TTY:         ਲੋਕਲ TTY: 202-401-0470, ਜਾਂ
ਫੈਕਸ:         202-401-4708
ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ; ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਿਖੋ। (ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ: 202-401-4708, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਨੂੰ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ।)
ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰੱਖੋ।
ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ
ਅਥਾਰਟੀ: 6 U.S.C. § 345 ਅਤੇ 42 U.S.C. § 2000ee-1 ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਕਸਦ: ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ DHS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਰੂਟੀਨ ਵਰਤੋਂ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ DHS ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। DHS ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ/ALL-029 ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DHS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਲਾਸਾ: CRCL ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ CRCL ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ CRCL ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ www.dhs.gov/privacy 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਨਿਯਮ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬੋਝ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ OMB ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, DHS ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ATTN: PRA 1601-NEW.
9.         ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ CRCL ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
10.         ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਅਤੇ CRCLCompliance@hq.dhs.gov 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭੇਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ।
8.         ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ:
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ:
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ
ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼
Compliance Branch, Mail Stop #0190
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528-0190
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤਾਰੇ (*) ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਨਾ ਤਾਂ DHS ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ CRCL ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
*ਪੂਰਾ ਨਾਮ
*ਪਤਾ
*ਸ਼ਹਿਰ
*ਰਾਜ
*ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ
ਦੇਸ਼
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)
*ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
*ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼)
ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਤਾ
ਸ਼ਹਿਰ
ਰਾਜ
ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ
ਦੇਸ਼
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
1974 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ) (5 USC §552a(b)) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ DHS ਅਤੇ/ਜਾਂ DHS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ DHS ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
28 USC §1746 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ I ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, 18 USC §1001 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ $10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸਤਖ਼ਤ
ਤਾਰੀਖ਼
ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ:
ਅਧਿਕਾਰ: 6 USC § 345 ਅਤੇ 42 USC § 2000ee-1 DHS CRCL ਨੂੰ DHS ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: DHS ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DHS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਟੀਨ ਵਰਤੋਂ: DHS ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ DHS/ALL-029 ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਔਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, 75 FR 39266 (ਜੁਲਾਈ 8, 2010) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੁਟੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਹਿਤ DHS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਲਾਸਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ।
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	3. ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। (ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ).: 
	3. ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ?. ਸਥਾਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ).: 
	3. ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼.: 
	4. ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੱਸੋ).: 
	4. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP). ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟ.: 0
	6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ DHS ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾ.: 0
	6. ਨਹੀਂ.: 0
	6. ਏਜੰਸੀ/ਦਫ਼ਤਰ/ਅਦਾਲਤ.: 
	6. ਤਾਰੀਖ਼: 
	6. (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।).: 
	7. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ?  (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।): 
	8. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।. ਭਾਸ਼ਾ.: 
	ਤਾਰੀਖ਼.: 
	ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ(ਨਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਜਨਮ ਸਥਾਨ (ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼): 
	ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (CRCL) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤਾਰੇ (*) ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਖੇਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਨਾ ਤਾਂ DHS ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ CRCL ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।. ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਪੂਰਾ ਨਾਮ.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਪਤਾ.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਰਾਜ.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ).: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸ਼ਹਿਰ: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਦੇਸ਼.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. *ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼.: 
	ਸੈਕਸ਼ਨ I. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ).: 
	ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ: 
	ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਪਤਾ.: 
	ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸ਼ਹਿਰ.: 
	ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ.: 
	ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ.: 
	ਭਾਗ II. ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਦੇਸ਼.: 
	ਦਸਤਖ਼ਤ.: 



