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Nr.de control OMB. 1601-0035 
Data de expirare: 31.08.2025

DEPARTAMENTUL DE SECURITATE INTERNĂ (DHS) 
PLÂNGERE CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE

Scopul acestui formular este de a vă ajuta la depunerea unei plângeri privind drepturile civile/libertățile civile la Biroul pentru drepturi 
civile și libertăți civile (CRCL) din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) cu privire la programele și activitățile DHS. 
Acest document nu este pentru reclamații privind angajarea în cadrul DHS. Nu sunteți obligat să folosiți acest formular pentru a 
depune o plângere; este suficientă o scrisoare cu aceleași informații. Dacă trimiteți o plângere prin poștă, trebuie să includeți 
aceleași informații care sunt solicitate în acest formular. În general, furnizarea cât mai multor informații posibile către CRCL ajută la 
investigarea acuzațiilor aduse de dvs. Cu toate acestea, niciuna dintre rubricile din formular nu este obligatorie, iar CRCL va analiza 
orice informații pe care le furnizați. 

Misiunea CRCL: 

Biroul pentru Drepturi Civile și Libertăți Civile (CRCL) al DHS sprijină Departamentul pentru Securitate Internă, care asigură 
securitatea națiunii, păstrând în același timp libertatea individuală, corectitudinea și egalitatea în fața legii. Anchetăm plângerile 
privind abuzurile privind drepturile și libertățile civile, pentru a ajuta DHS să-și îmbunătățească măsurile de protecție și programele. 

Doriți să depuneți o plângere privind încălcarea drepturilor civile sau libertăților civile la DHS? Dacă credeți că personalul 
DHS sau un program sau o activitate a DHS v-a încălcat drepturile, dorim să ne contactați. Completați acest formular sau 
trimiteți-ne un e-mail sau o scrisoare. 

Acest document este disponibil și în alte limbi străine la www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Plângerile sunt acceptate 
și în alte limbi decât engleza. Dacă nu vorbiți sau nu scrieți în limba engleză, CRCL are acces la interpreți și traducători și 
poate comunica cu dumneavoastră în orice limbă. 

În legătură cu un program, o activitate sau o politică a DHS, ați suferit din cauza: 

 • Discriminării bazată pe rasă, etnie, origine națională, religie, sex, orientare sexuală, identitate de gen sau handicap? (Notă: nu 
folosiți acest formular pentru a depune o plângere privind discriminarea la locul de muncă; consultați www.dhs.gov/filing-equal-
employment-opportunity-eeo-complaint) 

 • Refuzul accesului la programele, activitățile sau serviciile DHS sau la programele, activitățile sau serviciile oferite de alte 
agenții ale DHS din cauza cunoașterii insuficiente a limbii engleze? 

 • Încălcarea drepturilor dvs. în timpul detenției sau în calitate de persoană reținută în baza legii imigrației? 
 • Discriminare sau interogare abuzivă în legătură cu intrarea în Statele Unite? 
 • Încălcarea dreptului dumneavoastră la un proces echitabil, cum ar fi dreptul de a fi informat în timp util cu privire la acuzațiile 

aduse sau dreptul de a avea acces la un avocat? 
 • Încălcarea cerințelor de confidențialitate din Legea privind violența împotriva femeilor sau a cerințelor de confidențialitate 

legate de statutul de imigrant? 
 • Ați fost victima unui abuz fizic sau oricare alt tip de abuz? 
 • Orice altă încălcare a drepturilor civile sau a libertăților civile legată de un program sau de o activitate a DHS, inclusiv 

discriminarea din partea unei organizații sau a unui program care primește asistență financiară din partea DHS? 

Aviz privind confidențialitatea și anonimatul: 

 A) Puteți rămâne anonim dacă nu vă completați numele în rubricile de mai jos. Cu toate acestea, este posibil ca CRCL să nu 
poată investiga plângerea dumneavoastră dacă nu furnizați suficiente informații pentru a efectua o investigație. 

 B) Dezvăluirea informațiilor pe care le furnizați, inclusiv a identității dumneavoastră, se face în funcție de "necesitatea de a 
cunoaște" și este discutată în Declarația de confidențialitate de la sfârșitul acestui formular. DACĂ BIFAȚI CĂSUȚA DE MAI 
JOS, NU VĂ VOM DEZVĂLUI IDENTITATEA ALTOR BIROURI DIN CADRUL SAU DIN AFARA DHS (cu excepția cazului în 
care este necesar să facem acest lucru pentru investigarea unei abateri penale). Cu toate acestea, rețineți că, în multe situații, 
bifarea acestei căsuțe va face foarte dificilă sau imposibilă investigarea acuzațiilor pe care le aduceți în discuție.

NU doresc ca CRCL să-mi divulge numele altor birouri și înțeleg că această decizie va face adesea imposibilă 
desfășurarea unei anchete.

Aviz cu privire la interzicerea represaliilor: 
 
Legea federală interzice represaliile sau represaliile din partea oricărui angajat federal împotriva unei persoane care 
depune o plângere sau dezvăluie informații către CRCL. Dacă credeți că dumneavoastră sau altcineva este victima 
unei astfel de represalii, vă rugăm să contactați imediat CRCL prin e-mail la CRCLCompliance@hq.dhs.gov sau prin 
telefon la 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY). 

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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INFORMAȚII PRIVIND PLÂNGERILE
1. Informații despre persoana care a suferit pretinsa încălcare a drepturilor civile/libertăților civile (completați ce puteți)

Numele: 
Prenumele (Numele de botez) Numele (Numele de familie)

Telefon #: Celular/Mobil: Acasă: La locul de muncă: 

Adresa poștală:
Căsuța poștală sau adresa (numărul și numele străzii) Orașul Statul  Codul poștal

Țara (dacă vă aflați în afara Statelor Unite ale Americii)

Data de naștere: (luna/ziua/anul): Adresa de E-mail:

Alien Registration # (dacă aveți un număr de Alien):

Bifați aici dacă sunteți în detenție acum.

În care centru de detenție?
Numele centrului de detenție Adresa centrului de detenție

Bifați aici dacă sunteți reprezentat de un avocat pentru problemele descrise în această plângere. Dacă DA, furnizați-ne numele 
avocatului și informațiile de contact.

Dacă DA, vă rugăm să furnizați informațiile dvs. mai jos, iar informațiile persoanei reclamante mai sus. (Vă rugăm să rețineți că 
trebuie să prezentați un consimțământ în scris semnat de persoana care a suferit presupusa încălcare a drepturilor sau libertăților 
civile pentru a permite CRCL să vă comunice informațiile).

Funcția/titlul (dacă este cazul):

Organizația (dacă este cazul):

Continuați pe o pagină suplimentară, dacă este necesar.

3. Ce s-a întâmplat? (Descrieți plângerea. Dați cât se poate de multe amănunte, dacă este posibil)

2. Completați acest formular de reclamație în numele unei alte persoane?

Numele: 
Prenumele (Numele de botez) Numele (Numele de familie)

Adresa de E-mail:

Telefon #: Celular/Mobil: Acasă: La locul de muncă:

Adresa poștală:
PO Box sau adresa de domiciliu Orașul Statul    Codul poștal

Țara (dacă este în afara Statelor Unite ale Americii)
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5. Menționați oricare altă persoană care a auzit sau a văzut ce s-a întâmplat. 
 (Dacă nu știți numele persoanelor, furnizați orice detaliu pe care îl aveți.)

Unde s-a întâmplat?   
Locul (de exemplu, numele centrului de detenție, aeroport sau alt loc):

Orașul: Statul sau Țara:

Un angajat, contractor, funcționar sau program al (bifați toate care corespund):

Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație (USCIS)

Serviciul pentru Vămi și Protecția frontierei (CBP)*

Funcționar de vamă

Agent de protecția frontierei (grănicier)

Agenția Federală de Management al Urgențelor (FEMA)

Imigrare și aplicarea vamală I (ICE)

Serviciul Secret (USSS)

Administrația Securității Transporturilor (TSA)*

Garda de Coastă a SUA (USCG)

Altele (specificați):

Nu sunt sigur/ă

Un angajat care nu este DHS dar care lucrează pentru 
DHS (e.g., 287(g) funcționar) (specificați):

* Dacă plângerea dumneavoastră se referă la un incident la un punct de control petrecut la un aeroport, la gară sau la punctul de 
trecere a frontierei, puteți depune o plângere și la Programul de informare a călătorilor (Traveler Redress Inquiry Program - DHS 
TRIP) al Departamentului de Securitate Internă. Accesați: www.dhs.gov/trip.

Numele (sau alte informații, de ex. agenția):

Telefon #: E-mail:

Codul poștal Statul    Orașul  PO Box sau adresa de domiciliu
Adresa poștală:

Numele (sau alte informații, de ex. agenția):

Când s-au întâmplat acestea? Dacă sunt încă curente, indicați când au început problemele (Dacă s-a întâmplat mai mult 
decât o singură dată, menționați toate datele):

4. Despre cine este vorba?

Adresa poștală:
PO Box sau adresa de domiciliu Orașul Statul  Codul poștal

E-mail:Telefon #:

Continuați pe o pagină suplimentară, dacă este necesar.

www.dhs.gov/trip
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Numele agenției/Biroului/Instanței: Data:

Dacă DA, v-a răspuns cineva?

(Dacă Da, descrieți ce s-a făcut ca să vă rezolve problema.)

6. Ați contactat vreo altă agenție a DHS sau o altă agenție guvernamentală sau instanță federală, de stat sau locală în 
legătură cu această plângere?

Nu

Yes No

Da:

7. Sunt și alte informații pe care doriți să le luăm în considerare? 
 (Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, puteți continua pe o pagină suplimentară aflată la sfârșitul acestui formular.)

Continuați pe o pagină suplimentară, dacă este necesar.
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Email: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

Phone: Local: 202-401-1474, sau  
 Număr gratuit: 866-644-8360  

TTY:  Local TTY: 202-401-0470, or  
 Număr gratuit TTY: 866-644-8361  

Fax:  202-401-4708

U.S. Postal Service: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 
Aviz: Din motive de securitate, poate să dureze și 4 săptămâni până 
primim corespondența poștală prin US. Mail

Trimiteți copii, nu originale; pe fiecare document trebuie să scrieți numele dvs. și data plângerii. (Trimiteți fax la nr: 202-401-4708, 
trimiteți scanările documentelor prin e-mail la CRCLCompliance@hq.dhs.gov sau trimiteți-le prin poștă la adresa menționată mai 
sus).

Data la care a fost completat acest formular:

Păstrați o copie a plângerii pentru dosarul dvs.

Declarație în legătură cu Legea privind confidențialitatea: 
 

Autoritate: 6 U.S.C. § 345 și 42 U.S.C. § 2000ee-1 autorizează culegerea de informații. 

Scopul: DHS va folosi aceste informații informațiile pentru a analiza și a ancheta plângeri și informații obținute de la 
public despre posibilele încălcări ale drepturilor civile și/sau ale libertăților civile legate de angajații, programele sau 
diverse activități. 

Utilizări de rutină: Aceste informații pot fi dezvăluite și utilizate de către personalul și contractanții din cadrul DHS care 
au nevoie să cunoască aceste informații pentru a analiza plângerea dumneavoastră. Biroul pentru drepturi civile și 
libertăți civile (CRCL) al DHS poate, de asemenea, să împărtășească informațiile dumneavoastră, dacă este necesar, 
cu agențiile guvernamentale corespunzătoare din afara DHS sau cu entități neguvernamentale pentru a soluționa 
plângerea dumneavoastră sau în conformitate cu sistemul de evidență a drepturilor civile și a libertăților civile publicat 
de Departamentul de Securitate Internă/ALL-029. 

Dezvăluire: Furnizarea acestor informații către CRCL este voluntară; cu toate acestea, nerespectarea obligației de a 
furniza informațiile solicitate poate întârzia sau împiedica CRCL să analizeze și să investigheze în mod corespunzător 
plângerea dumneavoastră. Dacă este necesar, CRCL vă poate solicita, de asemenea, informații suplimentare pentru a 
determina modul adecvat de soluționare a problemelor dumneavoastră. 
Pentru a afla mai multe despre Legea privind confidențialitatea, accesați www.dhs.gov/privacy.

Legea privind reducerea birocrației 

Sarcina de raportare publică pentru completarea acestei colecții de informații este estimată la 1 oră pe răspuns, 
inclusiv timpul necesar pentru revizuirea instrucțiunilor, căutarea surselor de date existente, colectarea și păstrarea 
datelor necesare, precum și completarea și revizuirea informațiilor colectate. O agenție nu poate efectua sau 
sponsoriza, iar o persoană nu este obligată să răspundă la o colectare de informații decât dacă aceasta afișează un 
număr de control OMB valabil în prezent și o dată de expirare. Trimiteți comentarii cu privire la această estimare a 
sarcinii sau la orice alt aspect al acestei colectări de informații, inclusiv sugestii de reducere a acestei sarcini la Biroul 
pentru drepturi civile și libertăți civile al DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW. 

9. Dacă aveți greutăți să înțelegeți acest formular, contactați CRCL:

10. Pentru a trimite acest formular prin e-mail, vă rugăm să îl salvați, să îl anexați și să îl trimiteți la 
CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Vă rugăm să anexați sau să trimiteți toate informațiile care susțin plângerea 
dumneavoastră, cum ar fi documente, fotografii, fișe medicale, plângeri/reclamații sau declarații ale martorilor.

8. 8. Dacă nu vorbiți bine limba engleză, vă rugăm să indicați limba în care preferați să comunicăm cu dumneavoastră.

Limba:

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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Puteți folosi următoarele pagini pentru a include informații suplimentare în legătură cu plângerea dvs. Vă rugăm să 
menționați le ce număr de rubrică este această continuare.
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DEPARTAMENTUL DE SECURITATE INTERNĂ 
BIROUL PENTRU DREPTURI CIVILE ȘI LIBERTĂȚI CIVILE 

AUTORIZAȚIA DE A COMUNICA INFORMAȚII CONFIDENȚIALE UNEI ALTE PERSOANE
Vă rugăm să completați acest formular pentru a autoriza Biroul pentru Drepturi Civile și Libertăți Civile (CRCL) al Departamentului 
pentru Securitate Internă (DHS) să divulge informațiile legate de problemele dvs unei alte persoane. Rubricile marcate cu un asterisc 
(*) sunt obligatorii. Completarea acestui formular este voluntară; nici DHS, nici o terță parte nu vă poate obliga să completați și să 
trimiteți acest formular. Autorizația dvs. este valabilă timp de 24 de luni de la finalizarea examinării de către CRCL a problemei dvs.

SECȚIUNEA I. Informații personale

*Numele complet

*Adresa

*Orașul *Statul *Codul poștal

Țara Numărul(ele) de telefon Adresa de E-mail 

*Data de naștere *Locul nașterii (orașul, statul, țara) Numărul de Alien  

SECTION II. Representative Information

SECȚIUNEA  II. Informații despre reprezentant

Adresa

*Orașul Statul *Codul poștal

Țara Numărul(ele) de telefon

În baza Legii din 1974 [5 U.S.C. §552a(b)], privind confidențialitatea, autorizez DHS și/sau birouri componente ale DHS să 
divulge toate informațiile referitoare la plângerile pe care le-am depus la DHS sau la problemele pe care le-am ridicat la 
DHS. 

În baza Legii 28 U.S.C. §1746, sub sancțiunea sperjurului, definit de legile Statelor Unite ale Americii, declar că cele de mai 
sus sunt adevărate și corecte și că sunt persoana menționată mai sus în Secțiunea I. Înțeleg că în conformitate cu 
dispozițiile din 18 U.S.C. §1001, falsificarea acestei declarații se pedepsește, cu o amendă de maximum 10 000 USD sau cu 
o pedeapsă cu închisoarea de maximum cinci ani, sau cu ambele.

Signature Date

DECLARAȚIE PRIVIND LEGEA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA: 
AUTORITATE: 6 U.S.C. § 345 și 42 U.S.C. § 2000ee-1 autorizează DHS CRCL să examineze și să evalueze informațiile privind 
abuzurile în materie de drepturi civile, libertăți civile și crearea de profiluri pe bază de rasă, etnie sau religie de către angajații și 
funcționarii DHS. 

SCOPUL PRINCIPAL: DHS poate utiliza informațiile pe care le primește de la reclamanți individuali și de la surse publice pentru a 
aborda posibilele încălcări ale drepturilor civile și/sau ale libertăților civile legate de angajații, programele sau activitățile DHS. 

UTILIZARE(I) DE RUTINĂ: DHS poate împărtăși informațiile dvs. în afara DHS în cadrul utilizărilor de rutină enumerate în DHS/
ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records, 75 FR 39266 (8 iulie 2010), în scopul prelucrării informațiilor pe 
care le furnizați. 

DEZVĂLUIREA: Furnizarea acestor informații este voluntară. 
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CIVIL RIGHTS COMPLAINT
Scopul acestui formular este de a vă ajuta la depunerea unei plângeri privind drepturile civile/libertățile civile la Biroul pentru drepturi civile și libertăți civile (CRCL) din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) cu privire la programele și activitățile DHS. Acest document nu este pentru reclamații privind angajarea în cadrul DHS. Nu sunteți obligat să folosiți acest formular pentru a depune o plângere; este suficientă o scrisoare cu aceleași informații. Dacă trimiteți o plângere prin poștă, trebuie să includeți aceleași informații care sunt solicitate în acest formular. În general, furnizarea cât mai multor informații posibile către CRCL ajută la investigarea acuzațiilor aduse de dvs. Cu toate acestea, niciuna dintre rubricile din formular nu este obligatorie, iar CRCL va analiza orice informații pe care le furnizați.
Misiunea CRCL:
Biroul pentru Drepturi Civile și Libertăți Civile (CRCL) al DHS sprijină Departamentul pentru Securitate Internă, care asigură securitatea națiunii, păstrând în același timp libertatea individuală, corectitudinea și egalitatea în fața legii. Anchetăm plângerile privind abuzurile privind drepturile și libertățile civile, pentru a ajuta DHS să-și îmbunătățească măsurile de protecție și programele.
Doriți să depuneți o plângere privind încălcarea drepturilor civile sau libertăților civile la DHS? Dacă credeți că personalul DHS sau un program sau o activitate a DHS v-a încălcat drepturile, dorim să ne contactați. Completați acest formular sau trimiteți-ne un e-mail sau o scrisoare.
Acest document este disponibil și în alte limbi străine la www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Plângerile sunt acceptate și în alte limbi decât engleza. Dacă nu vorbiți sau nu scrieți în limba engleză, CRCL are acces la interpreți și traducători și poate comunica cu dumneavoastră în orice limbă.
În legătură cu un program, o activitate sau o politică a DHS, ați suferit din cauza:
         •         Discriminării bazată pe rasă, etnie, origine națională, religie, sex, orientare sexuală, identitate de gen sau handicap? (Notă: nu folosiți acest formular pentru a depune o plângere privind discriminarea la locul de muncă; consultați www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         Refuzul accesului la programele, activitățile sau serviciile DHS sau la programele, activitățile sau serviciile oferite de alte agenții ale DHS din cauza cunoașterii insuficiente a limbii engleze?
         •         Încălcarea drepturilor dvs. în timpul detenției sau în calitate de persoană reținută în baza legii imigrației?
         •         Discriminare sau interogare abuzivă în legătură cu intrarea în Statele Unite?
         •         Încălcarea dreptului dumneavoastră la un proces echitabil, cum ar fi dreptul de a fi informat în timp util cu privire la acuzațiile aduse sau dreptul de a avea acces la un avocat?
         •         Încălcarea cerințelor de confidențialitate din Legea privind violența împotriva femeilor sau a cerințelor de confidențialitate legate de statutul de imigrant?
         •         Ați fost victima unui abuz fizic sau oricare alt tip de abuz?
         •         Orice altă încălcare a drepturilor civile sau a libertăților civile legată de un program sau de o activitate a DHS, inclusiv discriminarea din partea unei organizații sau a unui program care primește asistență financiară din partea DHS?
Aviz privind confidențialitatea și anonimatul:
         A) Puteți rămâne anonim dacă nu vă completați numele în rubricile de mai jos. Cu toate acestea, este posibil ca CRCL să nu poată investiga plângerea dumneavoastră dacă nu furnizați suficiente informații pentru a efectua o investigație.
         B) Dezvăluirea informațiilor pe care le furnizați, inclusiv a identității dumneavoastră, se face în funcție de "necesitatea de a cunoaște" și este discutată în Declarația de confidențialitate de la sfârșitul acestui formular. DACĂ BIFAȚI CĂSUȚA DE MAI JOS, NU VĂ VOM DEZVĂLUI IDENTITATEA ALTOR BIROURI DIN CADRUL SAU DIN AFARA DHS (cu excepția cazului în care este necesar să facem acest lucru pentru investigarea unei abateri penale). Cu toate acestea, rețineți că, în multe situații, bifarea acestei căsuțe va face foarte dificilă sau imposibilă investigarea acuzațiilor pe care le aduceți în discuție.
NU doresc ca CRCL să-mi divulge numele altor birouri și înțeleg că această decizie va face adesea imposibilă desfășurarea unei anchete.
Aviz cu privire la interzicerea represaliilor:
Legea federală interzice represaliile sau represaliile din partea oricărui angajat federal împotriva unei persoane care depune o plângere sau dezvăluie informații către CRCL. Dacă credeți că dumneavoastră sau altcineva este victima unei astfel de represalii, vă rugăm să contactați imediat CRCL prin e-mail la CRCLCompliance@hq.dhs.gov sau prin telefon la 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).
INFORMAȚII PRIVIND PLÂNGERILE
1.         Informații despre persoana care a suferit pretinsa încălcare a drepturilor civile/libertăților civile (completați ce puteți)
Numele: 
Prenumele (Numele de botez)
Numele (Numele de familie)
Telefon #: 
Celular/Mobil: 
Acasă:
La locul de muncă: 
Adresa poștală:
Căsuța poștală sau adresa (numărul și numele străzii)
Orașul
Statul  
Codul poștal
Țara (dacă vă aflați în afara Statelor Unite ale Americii)
Data de naștere: (luna/ziua/anul): 
Adresa de E-mail:
Alien Registration # (dacă aveți un număr de Alien):
Bifați aici dacă sunteți în detenție acum.
În care centru de detenție?
Numele centrului de detenție
Adresa centrului de detenție
Bifați aici dacă sunteți reprezentat de un avocat pentru problemele descrise în această plângere. Dacă DA, furnizați-ne numele avocatului și informațiile de contact.
Dacă DA, vă rugăm să furnizați informațiile dvs. mai jos, iar informațiile persoanei reclamante mai sus. (Vă rugăm să rețineți că trebuie să prezentați un consimțământ în scris semnat de persoana care a suferit presupusa încălcare a drepturilor sau libertăților civile pentru a permite CRCL să vă comunice informațiile).
Funcția/titlul (dacă este cazul):
Organizația (dacă este cazul): 
Continuați pe o pagină suplimentară, dacă este necesar.
3.         Ce s-a întâmplat? (Descrieți plângerea. Dați cât se poate de multe amănunte, dacă este posibil)
2.         Completați acest formular de reclamație în numele unei alte persoane?
Numele: 
Prenumele (Numele de botez)
Numele (Numele de familie)
Adresa de E-mail:
Telefon #: 
Celular/Mobil: 
Acasă:
La locul de muncă: 
Adresa poștală:
PO Box sau adresa de domiciliu
Orașul
Statul    
Codul poștal
Țara (dacă este în afara Statelor Unite ale Americii)
5.         Menționați oricare altă persoană care a auzit sau a văzut ce s-a întâmplat.
         (Dacă nu știți numele persoanelor, furnizați orice detaliu pe care îl aveți.)
Unde s-a întâmplat?   
Locul (de exemplu, numele centrului de detenție, aeroport sau alt loc):
Orașul:
Statul sau Țara:
Un angajat, contractor, funcționar sau program al (bifați toate care corespund):
Serviciul pentru Cetățenie și Imigrație (USCIS)
Serviciul pentru Vămi și Protecția frontierei (CBP)*
Funcționar de vamă
Agent de protecția frontierei (grănicier)
Agenția Federală de Management al Urgențelor (FEMA) 
Imigrare și aplicarea vamală I (ICE)
Serviciul Secret (USSS)
Administrația Securității Transporturilor (TSA)*
Garda de Coastă a SUA (USCG)
Altele (specificați):
Nu sunt sigur/ă
Un angajat care nu este DHS dar care lucrează pentru DHS (e.g., 287(g) funcționar) (specificați):
* Dacă plângerea dumneavoastră se referă la un incident la un punct de control petrecut la un aeroport, la gară sau la punctul de trecere a frontierei, puteți depune o plângere și la Programul de informare a călătorilor (Traveler Redress Inquiry Program - DHS TRIP) al Departamentului de Securitate Internă. Accesați: www.dhs.gov/trip.
Numele (sau alte informații, de ex. agenția):
Telefon #:
E-mail:
Codul poștal 
Statul    
Orașul  
PO Box sau adresa de domiciliu
Adresa poștală:
Numele (sau alte informații, de ex. agenția):
Când s-au întâmplat acestea? Dacă sunt încă curente, indicați când au început problemele (Dacă s-a întâmplat mai mult decât o singură dată, menționați toate datele):
4.         Despre cine este vorba?
Adresa poștală:
PO Box sau adresa de domiciliu
Orașul
Statul  
Codul poștal
E-mail:
Telefon #:
Continuați pe o pagină suplimentară, dacă este necesar.
Numele agenției/Biroului/Instanței:
Data:
Dacă DA, v-a răspuns cineva?
(Dacă Da, descrieți ce s-a făcut ca să vă rezolve problema.)
6.         Ați contactat vreo altă agenție a DHS sau o altă agenție guvernamentală sau instanță federală, de stat sau locală în legătură cu această plângere?
7.         Sunt și alte informații pe care doriți să le luăm în considerare?
         (Dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, puteți continua pe o pagină suplimentară aflată la sfârșitul acestui formular.)
Continuați pe o pagină suplimentară, dacă este necesar.
Email:         CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Phone:         Local: 202-401-1474, sau 
         Număr gratuit: 866-644-8360 
TTY:          Local TTY: 202-401-0470, or 
         Număr gratuit TTY: 866-644-8361 
Fax:          202-401-4708
U.S. Postal Service: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
Aviz: Din motive de securitate, poate să dureze și 4 săptămâni până primim corespondența poștală prin US. Mail
Trimiteți copii, nu originale; pe fiecare document trebuie să scrieți numele dvs. și data plângerii. (Trimiteți fax la nr: 202-401-4708, trimiteți scanările documentelor prin e-mail la CRCLCompliance@hq.dhs.gov sau trimiteți-le prin poștă la adresa menționată mai sus).
Data la care a fost completat acest formular:
Păstrați o copie a plângerii pentru dosarul dvs.
Declarație în legătură cu Legea privind confidențialitatea:
Autoritate: 6 U.S.C. § 345 și 42 U.S.C. § 2000ee-1 autorizează culegerea de informații.
Scopul: DHS va folosi aceste informații informațiile pentru a analiza și a ancheta plângeri și informații obținute de la public despre posibilele încălcări ale drepturilor civile și/sau ale libertăților civile legate de angajații, programele sau diverse activități.
Utilizări de rutină: Aceste informații pot fi dezvăluite și utilizate de către personalul și contractanții din cadrul DHS care au nevoie să cunoască aceste informații pentru a analiza plângerea dumneavoastră. Biroul pentru drepturi civile și libertăți civile (CRCL) al DHS poate, de asemenea, să împărtășească informațiile dumneavoastră, dacă este necesar, cu agențiile guvernamentale corespunzătoare din afara DHS sau cu entități neguvernamentale pentru a soluționa plângerea dumneavoastră sau în conformitate cu sistemul de evidență a drepturilor civile și a libertăților civile publicat de Departamentul de Securitate Internă/ALL-029.
Dezvăluire: Furnizarea acestor informații către CRCL este voluntară; cu toate acestea, nerespectarea obligației de a furniza informațiile solicitate poate întârzia sau împiedica CRCL să analizeze și să investigheze în mod corespunzător plângerea dumneavoastră. Dacă este necesar, CRCL vă poate solicita, de asemenea, informații suplimentare pentru a determina modul adecvat de soluționare a problemelor dumneavoastră.
Pentru a afla mai multe despre Legea privind confidențialitatea, accesați www.dhs.gov/privacy.
Legea privind reducerea birocrației
Sarcina de raportare publică pentru completarea acestei colecții de informații este estimată la 1 oră pe răspuns, inclusiv timpul necesar pentru revizuirea instrucțiunilor, căutarea surselor de date existente, colectarea și păstrarea datelor necesare, precum și completarea și revizuirea informațiilor colectate. O agenție nu poate efectua sau sponsoriza, iar o persoană nu este obligată să răspundă la o colectare de informații decât dacă aceasta afișează un număr de control OMB valabil în prezent și o dată de expirare. Trimiteți comentarii cu privire la această estimare a sarcinii sau la orice alt aspect al acestei colectări de informații, inclusiv sugestii de reducere a acestei sarcini la Biroul pentru drepturi civile și libertăți civile al DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN: PRA 1601-NEW.
9.         Dacă aveți greutăți să înțelegeți acest formular, contactați CRCL:
10.         Pentru a trimite acest formular prin e-mail, vă rugăm să îl salvați, să îl anexați și să îl trimiteți la CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Vă rugăm să anexați sau să trimiteți toate informațiile care susțin plângerea dumneavoastră, cum ar fi documente, fotografii, fișe medicale, plângeri/reclamații sau declarații ale martorilor.
8.         8.         Dacă nu vorbiți bine limba engleză, vă rugăm să indicați limba în care preferați să comunicăm cu dumneavoastră.
Limba:
Vă rugăm să completați acest formular pentru a autoriza Biroul pentru Drepturi Civile și Libertăți Civile (CRCL) al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) să divulge informațiile legate de problemele dvs unei alte persoane. Rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii. Completarea acestui formular este voluntară; nici DHS, nici o terță parte nu vă poate obliga să completați și să trimiteți acest formular. Autorizația dvs. este valabilă timp de 24 de luni de la finalizarea examinării de către CRCL a problemei dvs.
SECȚIUNEA I. Informații personale
*Numele complet
*Adresa
*Orașul
*Statul
*Codul poștal
Țara
Numărul(ele) de telefon
Adresa de E-mail 
*Data de naștere
*Locul nașterii (orașul, statul, țara)
Numărul de Alien  
SECTION II. Representative Information
SECȚIUNEA  II. Informații despre reprezentant
Adresa
*Orașul
Statul
*Codul poștal
Țara
Numărul(ele) de telefon
În baza Legii din 1974 [5 U.S.C. §552a(b)], privind confidențialitatea, autorizez DHS și/sau birouri componente ale DHS să divulge toate informațiile referitoare la plângerile pe care le-am depus la DHS sau la problemele pe care le-am ridicat la DHS.
În baza Legii 28 U.S.C. §1746, sub sancțiunea sperjurului, definit de legile Statelor Unite ale Americii, declar că cele de mai sus sunt adevărate și corecte și că sunt persoana menționată mai sus în Secțiunea I. Înțeleg că în conformitate cu dispozițiile din 18 U.S.C. §1001, falsificarea acestei declarații se pedepsește, cu o amendă de maximum 10 000 USD sau cu o pedeapsă cu închisoarea de maximum cinci ani, sau cu ambele.
Signature
Date
DECLARAȚIE PRIVIND LEGEA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA:
AUTORITATE: 6 U.S.C. § 345 și 42 U.S.C. § 2000ee-1 autorizează DHS CRCL să examineze și să evalueze informațiile privind abuzurile în materie de drepturi civile, libertăți civile și crearea de profiluri pe bază de rasă, etnie sau religie de către angajații și funcționarii DHS.
SCOPUL PRINCIPAL: DHS poate utiliza informațiile pe care le primește de la reclamanți individuali și de la surse publice pentru a aborda posibilele încălcări ale drepturilor civile și/sau ale libertăților civile legate de angajații, programele sau activitățile DHS.
UTILIZARE(I) DE RUTINĂ: DHS poate împărtăși informațiile dvs. în afara DHS în cadrul utilizărilor de rutină enumerate în DHS/ALL-029 Civil Rights and Civil Liberties Records System of Records, 75 FR 39266 (8 iulie 2010), în scopul prelucrării informațiilor pe care le furnizați.
DEZVĂLUIREA: Furnizarea acestor informații este voluntară.
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