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Kiểm Soát OMB Số 1601-0035  
Ngày Hết Hạn: 31 tháng Tám, 2025

BỘ NỘI AN 
KHIẾU NẠI DÂN QUYỀN

Mục đích của tài liệu này là hỗ trợ quý vị nộp đơn khiếu nại vấn đề dân quyền/quyền tự do dân sự với Văn Phòng Dân Quyền và Tự 
Do Dân Sự (Civil Rights and Civil Liberties, hay CRCL) của Bộ Nội An (Department of Homeland Security, hay DHS) về các chương 
trình và hoạt động của DHS. Tài liệu này không được sử dụng để khiếu nại về việc làm với DHS. Quý vị không bắt buộc phải sử 
dụng tài liệu này để nộp đơn khiếu nại; gửi thư có cùng thông tin là đủ. Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại bằng thư thì phải cho biết 
thông tin tương tự yêu cầu trong tài liệu này. Nói chung, cho biết càng nhiều thông tin cho CRCL càng tốt, để hỗ trợ điều tra cáo 
buộc của quý vị. Tuy nhiên, không đòi hỏi phải điền thông tin vào trường nào trong mẫu và CRCL sẽ duyệt lại bất kỳ thông tin nào 
quý vị cho biết. 

Tôn Chỉ của CRCL: 

Văn Phòng DHS về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (CRCL) hỗ trợ Bộ Nội An để bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền 
tự do cá nhân, công bằng và bình đẳng theo luật. Chúng tôi điều tra những khiếu nại vi phạm dân quyền và quyền tự do dân sự, để 
giúp DHS cải tiến chương trình và cách bảo vệ. 

Quý vị có khiếu nại về dân quyền hoặc quyền tự do dân sự với DHS không? Nếu quý vị nghĩ nhân viên DHS hoặc chương 
trình hay hoạt động của DHS vi phạm quyền hạn của quý vị thì chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị. Điền vào tài liệu 
này, hoặc gửi điện thư hay gửi thư cho chúng tôi. 

Lấy tài liệu này bằng ngôn ngữ khác tại www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Chúng tôi nhận đơn khiếu nại bằng ngôn 
ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nếu quý vị không nói hay viết tiếng Anh, CRCL có người thông ngôn và phiên dịch để quý vị có 
thể giao tiếp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. 

Quý vị có bị tình trạng sau đây liên quan đến một chương trình, hoạt động hay chánh sách của DHS không: 

 • Kỳ thị dựa trên chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục, nhận dạng phái tính hoặc 
tình trạng khuyết tật của quý vị? (Ghi chú: không dùng mẫu này cho khiếu nại kỳ thị việc làm; xem www.dhs.gov/filing-equal-
employment-opportunity-eeo-complaint) 

 • Bị từ chối chương trình, hoạt động hoặc dịch vụ của DHS hoặc do DHS hỗ trợ, do không thành thục Anh ngữ? 

 • Bị vi phạm quyền hạn trong thời gian quý vị bị giam giữ do nhập cư hoặc bị thực thi luật nhập cư? 

 • Bị kỳ thị hoặc tra hỏi không phù hợp liên quan đến nhập cảnh vào Hoa Kỳ? 

 • Bị vi phạm quyền hạn theo tiến trình bắt buộc, như quyền được cho biết kịp thời về tiền phí hoặc được có luật sư? 

 • Bị vi phạm đòi hỏi giữ kín đáo thông tin theo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ hoặc đòi hỏi giữ kín đáo thông tin liên quan đến 
tình trạng nhập cư? 

 • Bị lạm dụng thể chất hoặc bất kỳ loại lạm dụng nào khác? 

 • Bị bất kỳ vi phạm dân quyền hoặc tự do dân sự nào khác liên quan đến chương trình hoặc hoạt động của DHS, bao gồm bị kỳ 
thị bởi tổ chức hoặc chương trình được DHS hỗ trợ tài chánh? 

Lưu Ý Giữ Kín Đáo và Nặc Danh Thông Tin: 

 A) Quý vị có thể giữ nặc danh bằng cách không điền tên của quý vị dưới đây. Tuy nhiên, CRCL có thể không điều tra được khiếu 
nại trừ khi quý vị cho biết đủ thông tin để điều tra. 

 B) Khai trình thông tin quý vị cung cấp, gồm cả danh tánh của quý vị, trên căn bản "cần biết" và được bàn thảo trong Tuyên Văn 
Quyền Riêng Tư ở cuối tài liệu này. NẾU QUÝ VỊ ĐÁNH DẤU VÀO Ô BÊN DƯỚI ĐÂY, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TIẾT LỘ 
DANH TÁNH CỦA QUÝ VỊ CHO VĂN PHÒNG KHÁC, TRONG HOẶC NGOÀI DHS (trừ khi đây là điều cần thiết cho điều tra 
vi phạm hình sự). Tuy nhiên, xin lưu ý nếu đánh dấu vào ô này, trong nhiều hoàn cảnh, sẽ làm chúng tôi rất khó khăn hoặc 
không thể điều tra các cáo buộc của quý vị.

Tôi KHÔNG muốn CRCL tiết lộ tên của tôi cho văn phòng khác và hiểu quyết định này thường khó cho họ điều tra.

Lưu Ý Cấm Trả Đũa: 

Luật liên bang nghiêm cấm bất kỳ nhân viên nào của Liên Bang trả đũa hoặc trả thù người đã khiếu nại hoặc tiết lộ 
thông tin cho CRCL. Nếu quý vị nghĩ mình hoặc người khác là nạn nhân bị trả đũa thì xin liên lạc ngay qua điện thư 
(email) CRCLCompliance@hq.dhs.gov hoặc gọi số 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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THÔNG TIN KHIẾU NẠI
1. Thông tin về người cáo buộc bị vi phạm dân quyền/quyền tự do dân sự (Điền những gì quý vị có thể điền)

Họ tên:
Tên và Tên Lót (Tên được đặt) Họ (Họ theo Gia Đình/Họ)

Số điện thoại: Điện thoại di động: Nhà: Nơi làm việc: 

Địa chỉ thư tín: 
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố Thành phố Tiểu bang Bưu chánh

Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)

Ngày sanh (tháng/ngày/năm): Điện thư (email): 

Số ngoại nhân (nếu quý vị có và biết số này): 

Đánh dấu vào đây nếu quý vị hiện đang bị giam giữ.

Bị giam giữ ở cơ sở nào?
Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở

Đánh dấu vào đây nếu quý vị được luật sư đại diện cho các vấn đề mô tả trong đơn khiếu nại này. Nếu vậy, xin cho biết họ tên 
và thông tin liên lạc của luật sư:

Nếu có, xin cho biết thông tin của quý vị bên dưới và thông tin của họ bên trên. (Xin lưu ý quý vị phải gửi thỏa thuận bằng văn bản có 
chữ ký của người cáo buộc bị vi phạm dân quyền hoặc quyền tự do dân sự cho CRCL tiết lộ thông tin cho quý vị.)

Chức danh công việc (nếu có):

Tổ chức (nếu có):

Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)

3. Chuyện gì đã xảy ra? (Mô tả khiếu nại của quý vị. Cho biết càng chi tiết càng tốt.)

2. Quý vị có điền đơn khiếu nại này thay cho người khác không?

Họ tên:
Tên và Tên Lót (tên được đặt) Họ (Họ theo Gia Đình/Họ)

Điện thư (email): 

Số điện thoại: Điện thoại di động: Nhà: Nơi làm việc: 

Địa chỉ thư tín: 
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố Thành phố Tiểu bang Bưu chánh

Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)



DHS Mẫu 3500_Tiếng Việt (tháng Tám/2022) Trang 3 trên 7

5. Liệt kê bất cứ người nào khác có thể đã nhìn hoặc nghe thấy những gì xảy ra. 
 (Nếu quý vị không biết tên của họ, thì cho biết bất cứ chi tiết nào quý vị biết.)

Chuyện này xảy ra ở đâu?
Địa điểm (ví dụ, nêu tên cơ sở giam giữ, phi trường hoặc nơi khác): 

Thành phố: Tiểu Bang hoặc Quốc Gia: 

Một nhân viên, nhà thầu, viên chức hoặc chương trình của (đánh dấu vào những ô phù hợp):

Dịch Vụ Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ

Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ 

Viên Chức Hải Quan

Cảnh Sát Biên Phòng

Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang 

Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan 

Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ

Cơ Quan An Ninh Vận Tải

Tuần Duyên Hoa Kỳ 

Khác (ghi rõ): 

Không chắc

Nhân viên không phải của DHS làm việc theo ủy quyền 
của DHS (như viên chức 287(g)) (nêu cụ thể):

*Nếu quý vị khiếu nại về một vụ việc kiểm tra tại phi trường, trạm xe lửa hoặc cửa khẩu biên giới thì cũng có thể gửi khiếu nại tới 
Chương Trình Kiểm Tra Khách Du Hành của Bộ Nội An (Department of Homeland Security’s Traveler Redress Inquiry Program, hay 
DHS TRIP). Đến mạng lưới: www.dhs.gov/trip.

Tên (hoặc thông tin khác, như cơ quan):

Số điện thoại: Điện thư (email): 

Bưu chánhTiểu bangThành phốHộp PO hoặc địa chỉ đường phố
Địa chỉ thư tín:

Tên (hoặc thông tin khác, như cơ quan): 

Chuyện này xảy ra lúc nào? Nếu vẫn tiếp diễn, xin cho biết vấn đề bắt đầu từ khi nào. (Nếu chuyện xảy ra trong nhiều ngày thì 
liệt kê tất cả các ngày):

4. Khiếu nại này về người nào?

Địa chỉ thư tín:
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố Thành phố Tiểu bang Bưu chánh

Điện thư (email): Số điện thoại:

Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)

www.dhs.gov/trip
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Cơ Quan/Văn Phòng/Tòa Án: Ngày:

Nếu vậy, có người nào hồi đáp khiếu nại của quý vị chưa?  

(Nếu Có, mô tả những điều đã thực hiện cho hồi đáp khiếu nại của quý vị)

6. Quý vị đã liên lạc với bất cứ bộ phận nào khác của DHS hoặc cơ quan khác của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương 
hay tòa án về khiếu nại này chưa?

Không

Có: Không

Có:

7. Có bất kỳ thông tin nào khác quý vị muốn chúng tôi biết hoặc xem xét không? 
 (Nếu cần, tiếp tục ghi trên một trang thêm ở cuối mẫu này.)

Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)
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Điện thư (email):   CRCLCompliance@hq.dhs.gov 
Điện thoại:   Địa phương: 202-401-1474, hoặc 
                               Số gọi miễn phí: 866-644-8360 
TTY:    TTY Địa Phương: 202-401-0470, hoặc 
                               Số gọi miễn phí TTY: 866-644-8361 
Điện sao (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 
Lưu ý: Do biện pháp an ninh, có thể mất tới 4 tuần để chúng tôi  
nhận bưu chánh Hoa Kỳ 

Gửi bản sao, không phải bản gốc; ghi tên của quý vị rồi đề ngày của đơn khiếu nại này trên mỗi tài liệu. (Gửi điện sao (fax) đến: 
202-401-4708, hoặc gửi điện thư bản chụp quét tài liệu của quý vị đến CRCLCompliance@hq.dhs.gov, hoặc gửi thư đến địa chỉ nêu 
trên.)

Đề ngày vào mẫu này khi điền xong:

Giữ một bản của đơn khiếu nại này cho hồ sơ của quý vị.

Tuyên Văn về Đạo Luật Quyền Riêng Tư 
 

Thẩm quyền: 6 U.S.C. § 345 và 42 U.S.C. § 2000ee-1 cho phép thu thập thông tin này. 
 
Mục đích: Bộ Nội An (DHS) sẽ sử dụng thông tin này để duyệt lại và điều tra khiếu nại và thông tin từ công chúng về các vi phạm 
khả dĩ về dân quyền và/hoặc quyền tự do dân sự liên quan đến nhân viên, chương trình hoặc hoạt động của DHS.   
 
Sử Dụng Thường Lệ: Thông tin này có thể được nhân viên và nhà thầu trong DHS, những người cần biết thông tin để xem xét 
khiếu nại của quý vị, tiết lộ và sử dụng. Văn phòng DHS về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (CRCL) cũng có thể san sẻ thông tin của 
quý vị khi cần thiết, với cơ quan chánh phủ thích hợp bên ngoài DHS hoặc với tổ chức phi chánh phủ để giải quyết khiếu nại của 
quý vị, hoặc theo tài liệu đã xuất bản của Bộ Nội An/Hệ Thống Hồ Sơ ALL-029 về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự.  
 
Tiết Lộ Thông Tin: Cung cấp thông tin này cho CRCL là điều tự nguyện; tuy nhiên, nếu không cung cấp thông tin yêu cầu thì có thể 
trì hoãn hoặc ngăn cản CRCL cứu xét và điều tra đầy đủ khiếu nại của quý vị. Nếu cần, CRCL cũng có thể yêu cầu thêm thông tin 
từ quý vị để tìm cách làm thích hợp, lo liệu quan tâm cho quý vị. 
 
Vào đường nối www.dhs.gov/privacy để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Quyền Riêng Tư.

Đạo Luật Giảm Giấy Tờ 
Thời gian báo cáo công khai ước tính để hoàn tất thu thập thông tin này là 1 phút cho mỗi phản hồi, bao gồm thời gian duyệt lại chỉ 
dẫn, tìm nguồn dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết, cũng như điền và duyệt lại thông tin thâu thập. Cơ quan có thể 
không thực hiện hay bảo trợ, và một người không buộc phải trả lời để thâu thập thông tin trừ khi có số kiểm soát OMB hiện dụng tại 
hợp lệ và ngày hết hạn. Gửi ý kiến về ước tính thời gian này hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác khi thu thập thông tin này, bao gồm cả 
các đề nghị để giảm bớt gánh nặng này cho Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự của DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, 
NGƯỜI NHẬN: PRA 1601-NEW.

9. Nếu quý vị thấy mẫu này khó hiểu hoặc có thắc mắc nào khác thì liên lạc với CRCL:

10. Xin lưu, đính kèm rồi gửi đến CRCLCompliance@hq.dhs.gov để gửi mẫu này qua điện thư. Xin đính kèm hoặc gửi tất cả 
thông tin hỗ trợ khiếu nại của quý vị, như tài liệu, ảnh, hồ sơ y tế, than phiền hoặc lời khai của nhân chứng.

8. Nếu quý vị không thành thục tiếng Anh, xin cho biết ngôn ngữ chúng tôi nên sử dụng để thông tin với quý vị.

Ngôn ngữ: 

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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Quý vị có thể sử dụng các trang sau đây để thêm thông tin cho khiếu nại của mình, nếu cần. Xin ghi rõ quý vị đang tiếp tục 
thông tin cho (những) số nào ở trên.
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VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN VÀ TỰ DO DÂN SỰ CỦA BỘ NỘI AN  
CHO PHÉP TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO MỘT NGƯỜI KHÁC

Xin điền mẫu này để cho phép Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (CRCL) của Bộ Nội An (DHS) tiết lộ thông tin liên quan đến 
quan tâm của quý vị cho một người khác. Những trường được đánh dấu sao (*) là bắt buộc. Điền mẫu này là điều tự nguyện; cả DHS 
và đệ tam nhân đều không thể bắt buộc quý vị phải điền rồi gửi mẫu này. Giấy phép của quý vị có hiệu lực trong 24 tháng sau khi 
CRCL hoàn tất duyệt xét quan tâm của quý vị.

ĐOẠN I. Thông Tin Cá Nhân

* Họ tên

*Địa chỉ

* Thành phố * Tiểu bang *Bưu chánh

Quốc gia Số điện thoại Địa chỉ điện thư (nếu có)

* Ngày sanh *Nơi sanh (thành phố, tiểu bang, quốc gia) Số ngoại nhân (nếu có)

ĐOẠN II. Thông Tin Đại Diện

Tên của Cá Nhân hay Tổ Chức

Địa chỉ

Thành phố Tiểu bang Bưu chánh

Quốc gia Số điện thoại

Căn cứ theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư năm 1974 (5 U.S.C. §552a(b)), tôi ủy quyền cho DHS và/hoặc các bộ phận Thành 
Phần của DHS tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến khiếu nại tôi đã đệ nộp hoặc các vấn đề tôi đã nêu với DHS. 

Theo 28 U.S.C. §1746, tôi tuyên bố theo hình phạt về tội khai man, theo luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rằng những điều 
đã nói ở trên là đúng và chính xác, và tôi là người có tên ở trên trong Đoạn I. Tôi hiểu rằng khai man tuyên bố này sẽ bị 
phạt theo các quy định của 18 U.S.C. §1001, phạt tiền không quá $10,000 hoặc bỏ tù không quá 5 năm, hoặc cả hai.

Chữ ký Ngày

TUYÊN VĂN VỀ ĐẠO LUẬT QUYỀN RIÊNG TƯ:  
ỦY QUYỀN: 6 U.S.C § 345 và 42 U.S.C. § 2000ee-1 cho phép DHS CRCL duyệt xét và đánh giá thông tin liên quan đến lạm dụng 
dân quyền, quyền tự do dân sự và lập hồ sơ dựa trên chủng tộc, dân tộc hoặc tôn giáo của nhân viên và viên chức của DHS. 

(CÁC) MỤC ĐÍCH CHÁNH: DHS có thể sử dụng thông tin nhận từ những khiếu nại riêng lẻ và các nguồn công khai để giải quyết 
các vi phạm khả dĩ về dân quyền và/hoặc quyền tự do dân sự liên quan đến nhân viên, chương trình hoặc hoạt động của DHS.  

(CÁC) SỬ DỤNG THƯỜNG LỆ: DHS có thể san sẻ thông tin của quý vị ra bên ngoài DHS theo các mục đích sử dụng thường lệ 
liệt kê trong Hệ Thống Hồ Sơ về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự của DHS/ALL-029, 75 FR 39266 (ngày 8 tháng Bảy, 2010), để cứu 
xét thông tin quý vị cung cấp. 

KHAI TRÌNH: Cung cấp thông tin này là điều tự nguyện.
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CIVIL RIGHTS COMPLAINT
Mục đích của tài liệu này là hỗ trợ quý vị nộp đơn khiếu nại vấn đề dân quyền/quyền tự do dân sự với Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (Civil Rights and Civil Liberties, hay CRCL) của Bộ Nội An (Department of Homeland Security, hay DHS) về các chương trình và hoạt động của DHS. Tài liệu này không được sử dụng để khiếu nại về việc làm với DHS. Quý vị không bắt buộc phải sử dụng tài liệu này để nộp đơn khiếu nại; gửi thư có cùng thông tin là đủ. Nếu quý vị nộp đơn khiếu nại bằng thư thì phải cho biết thông tin tương tự yêu cầu trong tài liệu này. Nói chung, cho biết càng nhiều thông tin cho CRCL càng tốt, để hỗ trợ điều tra cáo buộc của quý vị. Tuy nhiên, không đòi hỏi phải điền thông tin vào trường nào trong mẫu và CRCL sẽ duyệt lại bất kỳ thông tin nào quý vị cho biết.
Tôn Chỉ của CRCL:
Văn Phòng DHS về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (CRCL) hỗ trợ Bộ Nội An để bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền tự do cá nhân, công bằng và bình đẳng theo luật. Chúng tôi điều tra những khiếu nại vi phạm dân quyền và quyền tự do dân sự, để giúp DHS cải tiến chương trình và cách bảo vệ.
Quý vị có khiếu nại về dân quyền hoặc quyền tự do dân sự với DHS không? Nếu quý vị nghĩ nhân viên DHS hoặc chương trình hay hoạt động của DHS vi phạm quyền hạn của quý vị thì chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị. Điền vào tài liệu này, hoặc gửi điện thư hay gửi thư cho chúng tôi.
Lấy tài liệu này bằng ngôn ngữ khác tại www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Chúng tôi nhận đơn khiếu nại bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Nếu quý vị không nói hay viết tiếng Anh, CRCL có người thông ngôn và phiên dịch để quý vị có thể giao tiếp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
Quý vị có bị tình trạng sau đây liên quan đến một chương trình, hoạt động hay chánh sách của DHS không:
         •         Kỳ thị dựa trên chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tình dục, nhận dạng phái tính hoặc tình trạng khuyết tật của quý vị? (Ghi chú: không dùng mẫu này cho khiếu nại kỳ thị việc làm; xem www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         Bị từ chối chương trình, hoạt động hoặc dịch vụ của DHS hoặc do DHS hỗ trợ, do không thành thục Anh ngữ?
         •         Bị vi phạm quyền hạn trong thời gian quý vị bị giam giữ do nhập cư hoặc bị thực thi luật nhập cư?
         •         Bị kỳ thị hoặc tra hỏi không phù hợp liên quan đến nhập cảnh vào Hoa Kỳ?
         •         Bị vi phạm quyền hạn theo tiến trình bắt buộc, như quyền được cho biết kịp thời về tiền phí hoặc được có luật sư?
         •         Bị vi phạm đòi hỏi giữ kín đáo thông tin theo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ hoặc đòi hỏi giữ kín đáo thông tin liên quan đến tình trạng nhập cư?
         •         Bị lạm dụng thể chất hoặc bất kỳ loại lạm dụng nào khác?
         •         Bị bất kỳ vi phạm dân quyền hoặc tự do dân sự nào khác liên quan đến chương trình hoặc hoạt động của DHS, bao gồm bị kỳ thị bởi tổ chức hoặc chương trình được DHS hỗ trợ tài chánh?
Lưu Ý Giữ Kín Đáo và Nặc Danh Thông Tin:
         A)         Quý vị có thể giữ nặc danh bằng cách không điền tên của quý vị dưới đây. Tuy nhiên, CRCL có thể không điều tra được khiếu nại trừ khi quý vị cho biết đủ thông tin để điều tra.
         B)         Khai trình thông tin quý vị cung cấp, gồm cả danh tánh của quý vị, trên căn bản "cần biết" và được bàn thảo trong Tuyên Văn Quyền Riêng Tư ở cuối tài liệu này. NẾU QUÝ VỊ ĐÁNH DẤU VÀO Ô BÊN DƯỚI ĐÂY, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TIẾT LỘ DANH TÁNH CỦA QUÝ VỊ CHO VĂN PHÒNG KHÁC, TRONG HOẶC NGOÀI DHS (trừ khi đây là điều cần thiết cho điều tra vi phạm hình sự). Tuy nhiên, xin lưu ý nếu đánh dấu vào ô này, trong nhiều hoàn cảnh, sẽ làm chúng tôi rất khó khăn hoặc không thể điều tra các cáo buộc của quý vị.
Tôi KHÔNG muốn CRCL tiết lộ tên của tôi cho văn phòng khác và hiểu quyết định này thường khó cho họ điều tra.
Lưu Ý Cấm Trả Đũa:
Luật liên bang nghiêm cấm bất kỳ nhân viên nào của Liên Bang trả đũa hoặc trả thù người đã khiếu nại hoặc tiết lộ thông tin cho CRCL. Nếu quý vị nghĩ mình hoặc người khác là nạn nhân bị trả đũa thì xin liên lạc ngay qua điện thư (email) CRCLCompliance@hq.dhs.gov hoặc gọi số 866-644-8369, 866-644-8361 (TTY).
THÔNG TIN KHIẾU NẠI
1.         Thông tin về người cáo buộc bị vi phạm dân quyền/quyền tự do dân sự (Điền những gì quý vị có thể điền)
Họ tên:
Tên và Tên Lót (Tên được đặt)
Họ (Họ theo Gia Đình/Họ)
Số điện thoại: 
Điện thoại di động: 
Nhà:
Nơi làm việc: 
Địa chỉ thư tín: 
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố
Thành phố
Tiểu bang
Bưu chánh
Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)
Ngày sanh (tháng/ngày/năm): 
Điện thư (email): 
Số ngoại nhân (nếu quý vị có và biết số này): 
Đánh dấu vào đây nếu quý vị hiện đang bị giam giữ.
Bị giam giữ ở cơ sở nào?
Tên cơ sở
Địa chỉ cơ sở
Đánh dấu vào đây nếu quý vị được luật sư đại diện cho các vấn đề mô tả trong đơn khiếu nại này. Nếu vậy, xin cho biết họ tên và thông tin liên lạc của luật sư:
Nếu có, xin cho biết thông tin của quý vị bên dưới và thông tin của họ bên trên. (Xin lưu ý quý vị phải gửi thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký của người cáo buộc bị vi phạm dân quyền hoặc quyền tự do dân sự cho CRCL tiết lộ thông tin cho quý vị.)
Chức danh công việc (nếu có):
Tổ chức (nếu có):
Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)
3.         Chuyện gì đã xảy ra? (Mô tả khiếu nại của quý vị. Cho biết càng chi tiết càng tốt.)
2.         Quý vị có điền đơn khiếu nại này thay cho người khác không?
Họ tên:
Tên và Tên Lót (tên được đặt)
Họ (Họ theo Gia Đình/Họ)
Điện thư (email): 
Số điện thoại: 
Điện thoại di động: 
Nhà:
Nơi làm việc: 
Địa chỉ thư tín: 
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố
Thành phố
Tiểu bang
Bưu chánh
Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)
5.         Liệt kê bất cứ người nào khác có thể đã nhìn hoặc nghe thấy những gì xảy ra.
         (Nếu quý vị không biết tên của họ, thì cho biết bất cứ chi tiết nào quý vị biết.)
Chuyện này xảy ra ở đâu?
Địa điểm (ví dụ, nêu tên cơ sở giam giữ, phi trường hoặc nơi khác): 
Thành phố: 
Tiểu Bang hoặc Quốc Gia: 
Một nhân viên, nhà thầu, viên chức hoặc chương trình của (đánh dấu vào những ô phù hợp):
Dịch Vụ Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ
Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ 
Viên Chức Hải Quan
Cảnh Sát Biên Phòng
Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang 
Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan 
Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ
Cơ Quan An Ninh Vận Tải
Tuần Duyên Hoa Kỳ 
Khác (ghi rõ): 
Không chắc
Nhân viên không phải của DHS làm việc theo ủy quyền của DHS (như viên chức 287(g)) (nêu cụ thể):
*Nếu quý vị khiếu nại về một vụ việc kiểm tra tại phi trường, trạm xe lửa hoặc cửa khẩu biên giới thì cũng có thể gửi khiếu nại tới Chương Trình Kiểm Tra Khách Du Hành của Bộ Nội An (Department of Homeland Security’s Traveler Redress Inquiry Program, hay DHS TRIP). Đến mạng lưới: www.dhs.gov/trip.
Tên (hoặc thông tin khác, như cơ quan):
Số điện thoại:
Điện thư (email): 
Bưu chánh
Tiểu bang
Thành phố
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố
Địa chỉ thư tín:
Tên (hoặc thông tin khác, như cơ quan): 
Chuyện này xảy ra lúc nào? Nếu vẫn tiếp diễn, xin cho biết vấn đề bắt đầu từ khi nào. (Nếu chuyện xảy ra trong nhiều ngày thì liệt kê tất cả các ngày):
4.         Khiếu nại này về người nào?
Địa chỉ thư tín:
Hộp PO hoặc địa chỉ đường phố
Thành phố
Tiểu bang
Bưu chánh
Điện thư (email): 
Số điện thoại:
Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)
Cơ Quan/Văn Phòng/Tòa Án:
Ngày:
Nếu vậy, có người nào hồi đáp khiếu nại của quý vị chưa?  
(Nếu Có, mô tả những điều đã thực hiện cho hồi đáp khiếu nại của quý vị)
6.         Quý vị đã liên lạc với bất cứ bộ phận nào khác của DHS hoặc cơ quan khác của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hay tòa án về khiếu nại này chưa?
7.         Có bất kỳ thông tin nào khác quý vị muốn chúng tôi biết hoặc xem xét không?
         (Nếu cần, tiếp tục ghi trên một trang thêm ở cuối mẫu này.)
Quốc gia (nếu ở bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ)
Điện thư (email):           CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Điện thoại:           Địa phương: 202-401-1474, hoặc
                               Số gọi miễn phí: 866-644-8360
TTY:                    TTY Địa Phương: 202-401-0470, hoặc         
                               Số gọi miễn phí TTY: 866-644-8361
Điện sao (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
Lưu ý: Do biện pháp an ninh, có thể mất tới 4 tuần để chúng tôi 
nhận bưu chánh Hoa Kỳ
Gửi bản sao, không phải bản gốc; ghi tên của quý vị rồi đề ngày của đơn khiếu nại này trên mỗi tài liệu. (Gửi điện sao (fax) đến: 202-401-4708, hoặc gửi điện thư bản chụp quét tài liệu của quý vị đến CRCLCompliance@hq.dhs.gov, hoặc gửi thư đến địa chỉ nêu trên.)
Đề ngày vào mẫu này khi điền xong:
Giữ một bản của đơn khiếu nại này cho hồ sơ của quý vị.
Tuyên Văn về Đạo Luật Quyền Riêng Tư
Thẩm quyền: 6 U.S.C. § 345 và 42 U.S.C. § 2000ee-1 cho phép thu thập thông tin này.
Mục đích: Bộ Nội An (DHS) sẽ sử dụng thông tin này để duyệt lại và điều tra khiếu nại và thông tin từ công chúng về các vi phạm khả dĩ về dân quyền và/hoặc quyền tự do dân sự liên quan đến nhân viên, chương trình hoặc hoạt động của DHS.  
Sử Dụng Thường Lệ: Thông tin này có thể được nhân viên và nhà thầu trong DHS, những người cần biết thông tin để xem xét khiếu nại của quý vị, tiết lộ và sử dụng. Văn phòng DHS về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (CRCL) cũng có thể san sẻ thông tin của quý vị khi cần thiết, với cơ quan chánh phủ thích hợp bên ngoài DHS hoặc với tổ chức phi chánh phủ để giải quyết khiếu nại của quý vị, hoặc theo tài liệu đã xuất bản của Bộ Nội An/Hệ Thống Hồ Sơ ALL-029 về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự. 
Tiết Lộ Thông Tin: Cung cấp thông tin này cho CRCL là điều tự nguyện; tuy nhiên, nếu không cung cấp thông tin yêu cầu thì có thể trì hoãn hoặc ngăn cản CRCL cứu xét và điều tra đầy đủ khiếu nại của quý vị. Nếu cần, CRCL cũng có thể yêu cầu thêm thông tin từ quý vị để tìm cách làm thích hợp, lo liệu quan tâm cho quý vị.
Vào đường nối www.dhs.gov/privacy để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Quyền Riêng Tư.
Đạo Luật Giảm Giấy Tờ
Thời gian báo cáo công khai ước tính để hoàn tất thu thập thông tin này là 1 phút cho mỗi phản hồi, bao gồm thời gian duyệt lại chỉ dẫn, tìm nguồn dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết, cũng như điền và duyệt lại thông tin thâu thập. Cơ quan có thể không thực hiện hay bảo trợ, và một người không buộc phải trả lời để thâu thập thông tin trừ khi có số kiểm soát OMB hiện dụng tại hợp lệ và ngày hết hạn. Gửi ý kiến về ước tính thời gian này hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác khi thu thập thông tin này, bao gồm cả các đề nghị để giảm bớt gánh nặng này cho Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự của DHS, CRCLCompliance@hq.dhs.gov, NGƯỜI NHẬN: PRA 1601-NEW.
9.         Nếu quý vị thấy mẫu này khó hiểu hoặc có thắc mắc nào khác thì liên lạc với CRCL:
10.         Xin lưu, đính kèm rồi gửi đến CRCLCompliance@hq.dhs.gov để gửi mẫu này qua điện thư. Xin đính kèm hoặc gửi tất cả thông tin hỗ trợ khiếu nại của quý vị, như tài liệu, ảnh, hồ sơ y tế, than phiền hoặc lời khai của nhân chứng.
8.         Nếu quý vị không thành thục tiếng Anh, xin cho biết ngôn ngữ chúng tôi nên sử dụng để thông tin với quý vị.
Ngôn ngữ: 
Xin điền mẫu này để cho phép Văn Phòng Dân Quyền và Tự Do Dân Sự (CRCL) của Bộ Nội An (DHS) tiết lộ thông tin liên quan đến quan tâm của quý vị cho một người khác. Những trường được đánh dấu sao (*) là bắt buộc. Điền mẫu này là điều tự nguyện; cả DHS và đệ tam nhân đều không thể bắt buộc quý vị phải điền rồi gửi mẫu này. Giấy phép của quý vị có hiệu lực trong 24 tháng sau khi CRCL hoàn tất duyệt xét quan tâm của quý vị.
ĐOẠN I. Thông Tin Cá Nhân
* Họ tên
*Địa chỉ
* Thành phố
* Tiểu bang
*Bưu chánh
Quốc gia
Số điện thoại
Địa chỉ điện thư (nếu có)
* Ngày sanh
*Nơi sanh (thành phố, tiểu bang, quốc gia)
Số ngoại nhân (nếu có)
ĐOẠN II. Thông Tin Đại Diện
Tên của Cá Nhân hay Tổ Chức
Địa chỉ
Thành phố
Tiểu bang
Bưu chánh
Quốc gia
Số điện thoại
Căn cứ theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư năm 1974 (5 U.S.C. §552a(b)), tôi ủy quyền cho DHS và/hoặc các bộ phận Thành Phần của DHS tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin liên quan đến khiếu nại tôi đã đệ nộp hoặc các vấn đề tôi đã nêu với DHS.
Theo 28 U.S.C. §1746, tôi tuyên bố theo hình phạt về tội khai man, theo luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rằng những điều đã nói ở trên là đúng và chính xác, và tôi là người có tên ở trên trong Đoạn I. Tôi hiểu rằng khai man tuyên bố này sẽ bị phạt theo các quy định của 18 U.S.C. §1001, phạt tiền không quá $10,000 hoặc bỏ tù không quá 5 năm, hoặc cả hai.
Chữ ký
Ngày
TUYÊN VĂN VỀ ĐẠO LUẬT QUYỀN RIÊNG TƯ: 
ỦY QUYỀN: 6 U.S.C § 345 và 42 U.S.C. § 2000ee-1 cho phép DHS CRCL duyệt xét và đánh giá thông tin liên quan đến lạm dụng dân quyền, quyền tự do dân sự và lập hồ sơ dựa trên chủng tộc, dân tộc hoặc tôn giáo của nhân viên và viên chức của DHS.
(CÁC) MỤC ĐÍCH CHÁNH: DHS có thể sử dụng thông tin nhận từ những khiếu nại riêng lẻ và các nguồn công khai để giải quyết các vi phạm khả dĩ về dân quyền và/hoặc quyền tự do dân sự liên quan đến nhân viên, chương trình hoặc hoạt động của DHS. 
(CÁC) SỬ DỤNG THƯỜNG LỆ: DHS có thể san sẻ thông tin của quý vị ra bên ngoài DHS theo các mục đích sử dụng thường lệ liệt kê trong Hệ Thống Hồ Sơ về Dân Quyền và Tự Do Dân Sự của DHS/ALL-029, 75 FR 39266 (ngày 8 tháng Bảy, 2010), để cứu xét thông tin quý vị cung cấp.
KHAI TRÌNH: Cung cấp thông tin này là điều tự nguyện.
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