Bô ̣ Tư Pháp Hoa Kỳ
Văn phòng Nhân Quyền
Ban Điều phố i Thực thi và Tuân thủ Pháp luật Liên bang

THÔNG BÁ O VỀ VIỆC SỬ DỤ NG THÔNG TIN CÁ NHÂN PHỤC VỤ
MỤC ĐÍCH ĐIỀ U TRA
THÔNG BÁO VỀ QUYỀN VÀ ĐẶC QUYỀN CỦ A NGƯỜI KHIẾU NẠI VÀ NGƯỜI ĐƯỢC
PHỎNG VẤN

Người khiế u na ̣i và những cá nhân hơ ̣p tác trong viêc̣ điều tra, khởi kiêṇ hoă ̣c điề u trầ n do
Bô ̣ Tư Pháp (DOJ) tiế n hành đươ ̣c hưởng những quyề n và biêṇ pháp bảo vê ̣ cu ̣ thể . Bản
mô tả vắ n tắ t này se ̃ cung cấ p cho quý vi tổ
̣ ng quan về những quyền và biêṇ pháp bảo vê ̣
này.
- Mô ̣t chủ thể tiế p nhâ ̣n tài trơ ̣ (recipient) không thể ép buô ̣c những người lao đô ̣ng
của min
̀ h phải chấ p nhâ ̣n sư ̣ đa ̣i diêṇ của luâ ̣t sư của chủ thể tiế p nhâ ̣n tài trơ ̣ đó hoă ̣c
không thể do ̣a dẫm, đe do ̣a, áp bức hoă ̣c phân biêṭ đố i xử bấ t cứ người lao đô ̣ng nào từ chố i
tiế t lô ̣ cho chủ thể tiế p nhâ ̣n tài trơ ̣ đó về nô ̣i dung của mô ̣t cuô ̣c phỏng vấ n. Tuy nhiên,
người lao đô ̣ng có quyề n đươ ̣c ủy quyề n cho người khác đa ̣i diêṇ trong mô ̣t cuô ̣c phỏng vấ n
của Bô ̣ Tư Pháp. Người đa ̣i diêṇ có thể là luâ ̣t sư của chủ thể tiế p nhâ ̣n tài trơ ̣, luâ ̣t sư riêng
của người lao đô ̣ng, hoă ̣c bấ t cứ người nào khác mà người đươ ̣c phỏng vấ n ủy quyề n đa ̣i
diên.
̣
- Các điều luâ ̣t và quy đinh
̣ điều chin
̉ h thẩ m quyề n xử lý viêc̣ tuân thủ và thực thi luâ ̣t
pháp của DOJ quy đinh
̣ rằ ng chủ thể tiế p nhâ ̣n tài trơ ̣ hoă ̣c người khác không đươ ̣c do ̣a
dẫm, đe do ̣a, áp bức hay phân biêṭ đố i xử bấ t cứ cá nhân nào bởi vi ̀ người này đã làm đơn
khiế u na ̣i, làm chứng, hỗ trơ ̣ hoă ̣c tham gia dưới bấ t cứ hin
̀ h thức nào vào mô ̣t vu ̣ điều tra,
khởi kiên,
̣ hoă ̣c điều trầ n đươ ̣c tiế n hành theo thẩ m quyền của DOJ, hoă ̣c đã đòi hỏi các
quyền đươ ̣c bảo vê ̣bởi các quy chế do DOJ thi hành.
- Các thông tin thu thâ ̣p đươ ̣c từ người khiế u na ̣i hoă ̣c cá nhân khác đang đươ ̣c bảo
lưu trong hồ sơ điề u tra của DOJ có thể đươ ̣c miễn công bố theo Đa ̣o luâ ̣t về Quyề n Riêng
tư hoă ̣c theo Đa ̣o luâ ̣t về Quyền Tư ̣ do Thông tin nế u viêc̣ tiế t lô ̣ những thông tin đó se ̃ ta ̣o
lâ ̣p mô ̣t sư ̣ xâm pha ̣m không đươ ̣c đảm bảo về sự riêng tư cá nhân.
Có hai đa ̣o luật điều chỉnh thông tin cá nhân mà mọi cơ quan Liên bang đều phải xem xét, kể
cả Bộ Tư Pháp (DOJ): Đạo luật về Quyền Riêng tư năm 1974 (5 U.S.C. khoản 552a), và Đa ̣o
luật về Quyền Tự do Thông tin (5 U.S.C. khoản 552a).

ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ bảo
vê ̣các cá nhân khỏi sư ̣ la ̣m du ̣ng thông tin
cá nhân đươ ̣c quản lý bởi Chính phủ Liên
bang. Đa ̣o luâ ̣t này áp du ̣ng cho những hồ
sơ đươ ̣c lưu trữ và có thể đươ ̣c xế p theo
tên hoă ̣c số an sinh xã hô ̣i hoă ̣c hê ̣thố ng
nhâ ̣n diêṇ cá nhân khác của cá nhân đó.
Những người cung cấ p thông tin cho
chính phủ nên biế t rằ ng:
- DOJ cầ n phải tiế n hành điề u tra các
khiế u na ̣i về hành vi phân biêṭ đố i xử dựa
trên chủng tô ̣c, màu da, nguồ n gố c quố c
gia, giới tính, khuyế t tâ ̣t, tuổ i, và, trong
mô ̣t số trường hơ ̣p, tôn giáo của những
chủ thể tiế p nhâ ̣n hỗ trơ ̣ tài chính của
Liên bang. DOJ cũng có thẩ m quyề n tiế n
hành thanh tra các chủ thể tiế p nhâ ̣n tài
trơ ̣ của liên bang để đánh giá sư ̣ tuân thủ
pháp luâ ̣t về các quyền công dân của ho ̣.
- Thông tin mà DOJ thu thâ ̣p đươ ̣c phân
tích bởi những nhân viên đươ ̣c ủy quyền
trong cơ quan. Những thông tin này có
thể bao gồ m hồ sơ nhân sư ̣ hoă ̣c thông tin
cá nhân khác. Nhân viên của DOJ có thể
cầ n phải tiế t lô ̣ những thông tin nhấ t đinh
̣
cho những người ngoài cơ quan trong quá
trin
̀ h xác minh các sư ̣ kiêṇ hoă ̣c tâ ̣p hơ ̣p
các sư ̣ kiêṇ mới để hin
̀ h thành căn cứ đưa
ra phán quyế t về sư ̣ tuân thủ các quyền
công dân. Những chi tiế t đó có thể bao
gồ m tin
̀ h tra ̣ng thể chấ t hoă ̣c tuổ i của
người khiế u na ̣i. DOJ cũng có thể cầ n tiế t
lô ̣ những thông tin nhấ t đinh
̣ cho bấ t cứ
cá nhân nào có yêu cầ u phù hơ ̣p với các
điều khoản của Đa ̣o luâ ̣t về Quyề n Tự do
Thông tin. (Xem dưới đây)

- Thông tin cá nhân se ̃ chỉ đươ ̣c sử
du ̣ng phu ̣c vu ̣ cho mu ̣c đích cu ̣ thể mà vi ̀
mu ̣c đích đó thông tin này đã đươ ̣c cung
cấ p, tức là, vi ̀ các hoa ̣t đô ̣ng tuân thủ và
thực thi các quyề n công dân hơ ̣p pháp.
Trừ các trường hơ ̣p đươ ̣c nêu trong quy
đinh
̣ của DOJ ta ̣i điều 28 C.F.R. Phầ n 16,
DOJ se ̃ không tiế t lô ̣ thông tin cho bấ t cứ
cơ quan hoă ̣c cá nhân nào khác trừ khi
người cung cấ p thông tin chấ p thuâ ̣n
bằ ng văn bản. Mô ̣t trong những trường
hơ ̣p ngoa ̣i lê ̣này là khi viêc̣ tiế t lô ̣ thông
tin là bắ t buô ̣c theo Đa ̣o luâ ̣t về Quyền Tự
do Thông tin. (Xem dưới đây)
- Không có điều luâ ̣t nào yêu cầ u
người khiế u na ̣i phải cung cấ p thông tin
cá nhân cho DOJ, và se ̃ không có sự trừng
pha ̣t nào đươ ̣c áp du ̣ng đố i với người
khiế u na ̣i hoă ̣c những cá nhân khác từ
chố i yêu cầ u của DOJ. Tuy nhiên, nế u
DOJ không thu thâ ̣p đươ ̣c thông tin cầ n
thiế t để điề u tra các cáo buô ̣c về hành vi
phân biêṭ đố i xử, thi ̀ có thể DOJ cầ n phải
chấ m dứt điều tra.
- Đa ̣o luâ ̣t về Quyền Riêng tư cho
phép mô ̣t số loa ̣i hê ̣ thố ng hồ sơ lưu trữ
nhấ t đinh
̣ đươ ̣c miễn áp du ̣ng mô ̣t số yêu
cầ u của nó, bao gồ m cả các điề u khoản về
tiế p câ ̣n thông tin. Chính sách của DOJ là
thực thi thẩ m quyề n miễn áp du ̣ng đố i với
các hê ̣ thố ng hồ sơ lưu trữ thông tin chỉ
trong các trường hơ ̣p bắ t buô ̣c. DOJ có
thể từ chố i sự tiế p câ ̣n thông tin của người
khiế u na ̣i đố i với những hồ sơ đươ ̣c tâ ̣p
hơ ̣p trong quá trin
̀ h điều tra của cơ quan
về đơn khiế u na ̣i các quyền công dân của
người khiế u na ̣i này đố i với mô ̣t chủ thể

tiế p nhâ ̣n hỗ trơ ̣ tài chính của Liên bang.
Hồ sơ của người khiế u na ̣i đươ ̣c miễn áp
du ̣ng mô ̣t số yêu cầ u theo luâ ̣t nhằ m hỗ
trơ ̣ viêc̣ đàm phán giữa các chủ thể tiế p
nhâ ̣n tài trơ ̣ và DOJ trong viêc̣ giải quyế t
các vấ n đề về quyề n công dân và nhằ m
khuyế n khích các chủ thể tiế p nhâ ̣n tài
trơ ̣ cung cấ p thông tin cầ n thiế t cho công
tác điều tra.
- DOJ không tiế t lô ̣ tên hoă ̣c những
thông tin nhâ ̣n diêṇ khác về mô ̣t cá nhân
trừ khi thông tin đó là cầ n thiế t để hoàn
thành điều tra hoă ̣c vi ̀ các hoa ̣t đô ̣ng thi
hành pháp luâ ̣t chố ng la ̣i mô ̣t chủ thể tiế p
nhâ ̣n tài trơ ̣ vi pha ̣m các điề u luâ ̣t, hoă ̣c
trừ khi những thông tin đó bắ t buô ̣c phải
đươ ̣c tiế t lô ̣ theo Đa ̣o luâ ̣t về Quyền Tự do
Thông tin (FOIA) hoă ̣c Đa ̣o luâ ̣t về
Quyền Riêng tư. DOJ se ̃ bảo đảm tính
bảo mâ ̣t cho những thông tin nhâ ̣n diêṇ
người khiế u na ̣i trừ trường hơ ̣p trong
pha ̣m vi cầ n thiế t để thưc̣ hiêṇ các mu ̣c
đích của các luâ ̣t về quyề n công dân, hoă ̣c
trừ khi sư ̣ tiế t lô ̣ là bắ t buô ̣c theo Đa ̣o luâ ̣t
về Quyền Tư ̣ do Thông tin (FOIA), Đa ̣o
luâ ̣t về Quyền Riêng tư, hoă ̣c các quy
đinh
̣ khác theo yêu cầ u của luâ ̣t pháp.

không bắ t buô ̣c phải tiế t lô ̣ các tài liêụ
trong quá trin
̀ h điề u tra hoă ̣c khởi kiêṇ về
sự vi pha ̣m thi hành pháp luâ ̣t
(enforcement proceedings) nế u viêc̣ tiế t lô ̣
đó có thể gây ảnh hưởng bấ t lơ ̣i đố i với
khả năng thực hiêṇ công viêc̣ của DOJ.
Ngoài ra, mo ̣i cơ quan Liên bang có thể từ
chố i mô ̣t yêu cầ u đố i với các hồ sơ lưu trữ
đươ ̣c tâ ̣p hơ ̣p vi ̀ các mu ̣c đích thi hành
pháp luâ ̣t nế u viêc̣ tiế t lô ̣ của ho ̣ có thể là
mô ̣t “sự xâm pha ̣m không đươ ̣c đảm bảo
về quyề n riêng tư” của mô ̣t cá nhân.
Những yêu cầ u đố i với các hồ sơ lưu trữ
khác, như hồ sơ nhân sự và hồ sơ y khoa,
có thể bi tư
̣ ̀ chố i trong trường hơ ̣p viêc̣
tiế t lô ̣ se ̃ là mô ̣t “sự xâm pha ̣m không
đươ ̣c đảm bảo mô ̣t cách rõ ràng về quyề n
riêng tư.”

ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN TỰ DO
THÔNG TIN cho phép sư ̣ tiế p câ ̣n công
khai đố i với những hồ sơ lưu trữ và tài
liêụ nhấ t đinh
̣ của Chính phủ Liên bang.
Các cá nhân có thể thu thâ ̣p nhiề u ha ̣ng
mu ̣c thông tin từ nhiều loa ̣i hồ sơ lưu trữ
của Chính phủ -- không chỉ là các tài liêụ
áp du ̣ng riêng cho cá nhân ho ̣. DOJ phải
tôn tro ̣ng những yêu cầ u theo Đa ̣o luâ ̣t về
Quyền Tư ̣ do Thông tin, ngoài mô ̣t số
trường hơ ̣p ngoa ̣i lê.̣ DOJ thông thường
OMB No. 1190-0008
Expires: 2/6/2019

Bô ̣ Tư Pháp Hoa Kỳ
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MÃ U ĐƠN KHIẾ U NẠ I
Mu ̣c đích của mẫu này là để hỗ trơ ̣ quý vi trong
viê ̣c nô ̣p đơn khiế u na ̣i cho Ban Điề u phố i Thực
̣
thi và Tuân thủ Pháp luâ ̣t Liên bang. Quý vi ̣không nhấ t đinh
̣ phải sử du ̣ng mẫu này; mô ̣t lá thư
với các thông tin giố ng như trong mẫu này là đủ. Tuy nhiên, phải cung cấ p thông tin những
thông tin bắ t buô ̣c ở những mu ̣c đươ ̣c đánh dấ u sao (*), cho dù quý vi co
̣ ́ sử du ̣ng mẫu này hay
không.
1.* Cho biế t tên và điạ chỉ của quý vi.̣
Tên:
Điạ chỉ:
Zip
Điê ̣n thoa ̣i: Nhà riêng: (

)

Cơ quan hoă ̣c Di đô ̣ng: (

)

2.* (Những) Người bi ̣phân biê ̣t đố i xử, nế u khác ở trên:
Tên:
Điạ chỉ:
Zip
Điê ̣n thoa ̣i: Nhà riêng: (

)

Cơ quan hoă ̣c Di đô ̣ng: (

)

Vui lòng ghi rõ quan hê ̣ của quý vi vơ
̣ ́ i (những) người này.

3.* Cơ quan và phòng/ban hoă ̣c chương trình đã có hành vi phân biê ̣t đố i xử:
Tên:
Điạ chỉ:
Zip
Điê ̣n thoa ̣i: Nhà riêng: (

)

Cơ quan hoă ̣c Di đô ̣ng: (

)

4A.* Thấ t nghiê ̣p: Đơn khiế u na ̣i của quý vi liên
quan đế n hành vi phân biê ̣t đố i xử trong viê ̣c
̣
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cung cấ p dich
̣ vu ̣ hoă ̣c những hành vi mang tiń h phân biê ̣t đố i xử khác của phòng/ban hoă ̣c cơ
quan trong viê ̣c đố i xử với quý vi ̣hoă ̣c những người khác? Nế u có, vui lòng triǹ h bày vào phầ n
dưới đây (những) căn cứ mà quý vi ̣tin rằ ng đã xảy ra những hành vi mang tiń h phân biê ̣t đố i xử.
____ Chủng tô ̣c/Sắ c tô ̣c:
____ Nguồ n gố c quố c gia:
____ Giới tiń h:
____ Tôn giáo:
____ Tuổ i:
____ Khuyế t tâ ̣t:
4B.* Viê ̣c làm: Đơn khiế u na ̣i của quý vi ̣liên quan đế n hành vi phân biê ̣t đố i xử trong viê ̣c sử
du ̣ng lao đô ̣ng của phòng/ban hoă ̣c cơ quan? Nế u có, vui lòng trình bày vào phầ n dưới đây
(những) căn cứ mà quý vi ̣tin rằ ng đã xảy ra những hành vi mang tính phân biê ̣t đố i xử.
____ Chủng tô ̣c/Sắ c tô ̣c:
____ Nguồ n gố c quố c gia:
____ Giới tiń h:
____ Tôn giáo:
____ Tuổ i:
____ Khuyế t tâ ̣t:

5. Thời gian và điạ điể m thuâ ̣n tiê ̣n nhấ t để chúng tôi liên la ̣c với quý vi về
̣ đơn khiế u na ̣i này?

6. Nế u chúng tôi không thể trực tiế p liên la ̣c với quý vi,̣ quý vi ̣có thể cho chúng tôi tên và số
điê ̣n thoa ̣i của mô ̣t người có thể nói cho chúng tôi biế t cách để liên la ̣c với quý vi ̣và/hoă ̣c cung
cấ p thông tin về đơn khiế u na ̣i của quý vi:̣
Tên:
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Điê ̣n thoa ̣i: Nhà riêng: (

)

Cơ quan hoă ̣c Di đô ̣ng: (

)

7. Nế u quý vi ̣có luâ ̣t sư đa ̣i diê ̣n cho quý vi ̣về các vấ n đề đươc̣ nêu trong đơn khiế u na ̣i này, vui
lòng cung cấ p những thông tin sau:
Tên:
Điạ chỉ:
Zip
Điê ̣n thoa ̣i: Nhà riêng: (

)

Cơ quan hoă ̣c Di đô ̣ng: (

)

8.* Theo sự ghi nhớ tố t nhấ t của quý vi,̣ hành vi phân biê ̣t đố i xử bi ̣cáo buô ̣c xảy ra vào (những)
ngày nào?
Ngày đầ u tiên xảy ra hành vi phân biê ̣t đố i xử:
Ngày gầ n nhấ t xảy ra hành vi phân biê ̣t đố i xử:
9. Đơn khiế u na ̣i về hành vi phân biê ̣t đố i xử thông thường phải đươc̣ nô ̣p trong vòng 180 ngày
kể từ ngày hành vi phân biê ̣t đố i xử bi ̣cáo buô ̣c. Nế u ngày gầ n nhấ t xảy ra hành vi phân biê ̣t đố i
xử, đươ ̣c liê ̣t kê trên đây, là cách đây quá 180 ngày, thì quý vi ̣có thể yêu cầ u baĩ bỏ yêu cầ u về
thời ha ̣n nô ̣p đơn. Nế u quý vi ̣muố n yêu cầ u baĩ bỏ thời ha ̣n, vui lòng giải thić h lý do quý vi ̣đơ ̣i
đế n thời điể m này mới nô ̣p đơn khiế u na ̣i.

10.* Vui lòng giải thić h mô ̣t cách rõ ràng nhấ t có thể về những gì đã xảy ra, lý do quý vi ̣tin rằ ng
điề u đó đã xảy ra, và quý vi ̣đã bi ̣phân biê ̣t đố i xử như thế nào. Hãy chỉ rõ người đã liên quan.
Hãy chắ c chắ n là quý vi ̣gửi kèm theo các thông tin về những người khác đã đươ ̣c đố i xử khác so
với quý vi ̣như thế nào. (Vui lòng sử du ̣ng thêm các trang nế u cầ n và gửi kèm mô ̣t bản sao những
văn bản tài liê ̣u liên quan đế n trường hơ ̣p của quý vi.)̣
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11. Những luâ ̣t mà chúng tôi thực thi cấ m những người nhâ ̣n các quỹ của Bô ̣ Tư pháp đe do ̣a hay
trả thù bấ t cứ ai vì người này đã có hành đô ̣ng hoă ̣c đã tham gia hành đô ̣ng để đảm bảo các
quyề n đươ ̣c bảo vê ̣ bởi những luâ ̣t này. Nế u quý vi tin
̣ là mình đã bi ̣trả thù (không liên quan đế n
hành vi phân biê ̣t đố i xử đươ ̣c cáo buô ̣c trong #10), vui lòng triǹ h bày những tình huố ng đó ở
phầ n dưới đây. Hãy chắ c chắ n là quý vi ̣triǹ h bày những hành đô ̣ng quý vi ̣đã thực hiê ̣n mà quý
vi ̣tin đó là cơ sở cho sự trả thù bi ca
̣ ́ o buô ̣c.
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12. Vui lòng liê ̣t kê dưới đây bấ t cứ người nào (nhân chứng, đồ ng nghiê ̣p, người giám sát hoă ̣c
những người khác), nế u có, mà chúng tôi có thể liên la ̣c để tìm hiể u thêm thông tin để hỗ trơ ̣
hoă ̣c làm rõ đơn khiế u na ̣i của quý vi.̣
Tên

Điạ chỉ

Mã Vùng/Điê ̣n thoa ̣i

13. Quý vi ̣có bấ t cứ thông tin nào khác mà quý vi ̣nghi ̃ là có liên quan đế n viê ̣c điề u tra của
chúng tôi về những cáo buô ̣c của quý vi ̣không?

14. Quý vi ̣đang tim
̀ kiế m biê ̣n pháp khắ c phu ̣c nào cho những hành vi phân biê ̣t đố i xử bi ̣cáo
buô ̣c?

15. Quý vi ̣(hoă ̣c người bi ̣phân biê ̣t đố i xử) đã nô ̣p đơn khiế u na ̣i này hoă ̣c bấ t cứ đơn khiế u na ̣i
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nào khác cho các văn phòng khác của Bô ̣ Tư pháp (kể cả Văn phòng các Chương triǹ h Tư pháp,
Cu ̣c Điề u tra Liên bang, v.v...) chưa?
Có

Không

Nế u có, quý vi ̣có nhớ Mã số Khiế u na ̣i?
Đơn khiế u na ̣i đó đã tố cáo cơ quan và phòng/ban hoă ̣c chương triǹ h nào?
Điạ chỉ:
Zip
Số Điê ̣n thoa ̣i: (
Ngày Nô ̣p đơn:

)
Cơ quan thuô ̣c Bô ̣ Tư Pháp (DOJ):

Vắ n tắ t về nô ̣i dung đơn khiế u na ̣i là gi?̀

Kế t quả như thế nào?

16. Quý vi ̣đã hoă ̣c có ý đinh
̣ nô ̣p cáo buô ̣c hoă ̣c đơn khiế u na ̣i liên quan đế n các vấ n đề đươ ̣c
nêu trong đơn khiế u na ̣i này cho các cơ quan nào sau đây?
U.S. Ủ y ban về Cơ hô ̣i Viê ̣c làm Biǹ h đẳ ng
Tòa án Tiể u bang hoă ̣c Liên bang
Ủ y ban về Quyề n/Quan hê ̣ Con người điạ phương hoă ̣c Tiể u bang của Quý vi ̣
Văn phòng giải quyế t khiế u na ̣i
17. Nế u quý vi ̣đã gửi mô ̣t cáo buô ̣c hoă ̣c đơn khiế u na ̣i cho mô ̣t cơ quan đươ ̣c nêu trong #16 trên
đây, vui lòng cung cấ p những thông tin sau (điń h kèm thêm trang nế u cầ n):
Cơ quan:
Ngày nô ̣p đơn:
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Số hiê ̣u Vu ̣ viê ̣c hoă ̣c Sổ ghi án:
Ngày Xét xử/Điề u trầ n:
Điạ chỉ của Cơ quan/Tòa án:
Tên Điề u tra viên:
Tình tra ̣ng Vu ̣ viê ̣c:
Nhâ ̣n xét:

18. Mă ̣c dù không cầ n thiế t phải biế t về sự trơ ̣ cấ p mà cơ quan hoă ̣c tổ chức mà quý vi ̣đang nô ̣p
đơn khiế u na ̣i nhâ ̣n đươ ̣c từ chiń h phủ Liên bang, nhưng nế u quý vi ̣biế t bấ t cứ quỹ hoă ̣c sự hỗ
trơ ̣ nào chương triǹ h hoă ̣c phòng/ban đã nhâ ̣n của Bô ̣ Tư pháp Hoa Kỳ mà trong đó hành vi phân
biê ̣t đố i xử bi ca
̣ ́ o buô ̣c diễn ra, thì vui lòng cung cấ p những thông tin đó vào phầ n dưới đây.

19.* Chúng tôi không thể chấ p nhâ ̣n đơn khiế u na ̣i nế u không có chữ ký. Vui lòng ký và đề ngày
vào Mẫu đơn Khiế u na ̣i này dưới đây.

(Chữ ký)

(Ngày)

Vui lòng sử du ̣ng thêm các trang để giải thích tình huố ng hiê ̣n ta ̣i cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cầ n sự chấ p thuâ ̣n của quý vi để
̣ tiế t lô ̣ tên của quý vi,̣ nế u cầ n, trong quá triǹ h thực
hiê ̣n mo ̣i điề u tra. Do đó, chúng tôi sẽ cầ n mô ̣t Mẫu Chấ p thuâ ̣n có chữ ký của quý vi.̣ (Nế u quý
vi ̣đang nô ̣p đơn khiế u na ̣i này thay mă ̣t mô ̣t người mà quý vi ̣cho là đã bi ̣phân biê ̣t đố i xử, thì
trong hầ u hế t trường hơ ̣p chúng tôi sẽ cầ n mô ̣t Mẫu Chấ p thuâ ̣n có chữ ký của người đó.) Hãy
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xem phầ n “Thông báo về viê ̣c Sử du ̣ng Thông tin Cá Nhân Phu ̣c vu ̣ Mu ̣c đích Điề u tra” để biế t
thông tin về Mẫu Chấ p thuâ ̣n này. Vui lòng gửi qua bưu điê ̣n Mẫu đơn Khiế u na ̣i Hành vi Phân
biê ̣t đố i xử đã đươ ̣c điề n đầ y đủ và ký tên cùng với Mẫu Chấ p thuâ ̣n có chữ ký (vui lòng lưu la ̣i
mô ̣t bản sao mỗi giấ y tờ cho mình) đế n:
United States Department of Justice Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section – NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
Số Điê ̣n đàm và TDD Miễn phí: (888) 848-5306
Số Điê ̣n đàm: (202) 307-2222
TDD: (202) 307-2678
20. Quý vi ̣đã tìm hiể u là quý vi ̣có thể nô ̣p đơn khiế u na ̣i này như thế nào chưa?

21. Nế u đơn khiế u na ̣i của quý vi ̣đã đươ ̣c cấ p mô ̣t mã số khiế u na ̣i của Bô ̣ Tư Pháp, vui lòng liê ̣t
kê ở đây:

Lưu ý: Nế u mô ̣t mã số kiể m soát OMB có hiê ̣u lực ở thời điể m hiê ̣n ta ̣i không đươ ̣c hiể n thi ̣ở
trang đầ u tiên, thì quý vi ̣không cầ n phải điề n vào mẫu đơn khiế u na ̣i này trừ khi Bô ̣ Tư pháp đã
bắ t đầ u mô ̣t cuô ̣c điề u tra hành chiń h đố i với đơn khiế u na ̣i này.
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Bô ̣ Tư Pháp Hoa Kỳ
Văn phòng Nhân Quyền
Ban Điều phố i Thực thi và Tuân thủ Pháp luật Liên bang

MÃ U CHÁ P THUẬN/TIẾ T LỘ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI KHIẾ U NẠI
Tên quý vi:̣
Điạ chỉ:
(Các) Mã số khiế u na ̣i: (nế u có)
Vui lòng đọc những thông tin dưới đây, đánh dấ u vào ô thích hợp và ký vào mẫu này.
Tôi đã đo ̣c Thông báo về viê ̣c Sử du ̣ng Thông tin Cá nhân Phu ̣c vu ̣ Mu ̣c đić h Điề u tra của
Bô ̣ Tư Pháp (DOJ). Là mô ̣t người khiế u na ̣i, tôi hiể u rằ ng trong quá trình thực hiê ̣n điề u tra có
thể DOJ cầ n phải tiế t lô ̣ các thông tin nhâ ̣n diê ̣n của tôi cho những cá nhân của tổ chức hoă ̣c cơ
quan trong khuôn khổ điề u tra. Tôi cũng nhâ ̣n thức đươ ̣c các nghiã vu ̣ của DOJ phải tôn tro ̣ng
các yêu cầ u theo Đa ̣o luâ ̣t về Quyề n Tự do Thông tin. Tôi hiể u rằ ng có thể là DOJ cầ n tiế t lô ̣ các
thông tin, bao gồ m cả các chi tiế t nhâ ̣n diê ̣n cá nhân, mà DOJ đã thu thâ ̣p đươ ̣c như mô ̣t phầ n của
công tác điề u tra của DOJ về đơn khiế u na ̣i của tôi. Ngoài ra, tôi hiể u rằ ng với tư cách là người
khiế u na ̣i, tôi đươ ̣c bảo vê ̣ theo các quy đinh
̣ của DOJ khỏi sự đe do ̣a hoă ̣c trả thù do đã có hành
đô ̣ng hoă ̣c đã tham gia hành đô ̣ng để đảm bảo các quyề n đươ ̣c bảo vê ̣ bởi các quy chế chố ng
phân biê ̣t đố i xử do DOJ thi hành.

CHÁ P THUẬN/TIẾ T LỘ
CHẤP THUẬN – Tôi đã đo ̣c và hiể u những thông tin ở trên và ủy quyề n cho DOJ tiế t lô ̣
thông tin nhâ ̣n diêṇ của tôi cho những cá nhân trong tổ chức hoă ̣c cơ quan trong khuôn
khổ điều tra. Bằ ng mẫu chấ p thuâ ̣n này, tôi cho phép Bô ̣ Tư Pháp (DOJ) đươ ̣c tiế p nhâ ̣n
các tài liêụ và thông tin về tôi liên quan thích đáng đế n viêc̣ điều tra về đơn khiế u na ̣i của
tôi. Viêc̣ tiế t lô ̣ này bao gồ m, nhưng không giới ha ̣n, các hồ sơ cá nhân và hồ sơ y khoa. Tôi
hiể u rằ ng những tài liêụ và thông tin này se ̃ đươ ̣c sử du ̣ng vi ̀ các hoa ̣t đô ̣ng tuân thủ và
thư ̣c thi các quyề n công dân hơ ̣p pháp. Tôi còn hiể u rằ ng tôi không bắ t buô ̣c phải ủy quyề n
viêc̣ tiế t lô ̣ này, và làm như vâ ̣y mô ̣t cách tự nguyên.
̣
TỪ CHỐI CHẤP THUẬN – Tôi đã đo ̣c và hiể u những thông tin ở trên và không muố n
DOJ tiế t lô ̣ những thông tin nhâ ̣n diêṇ của tôi cho tổ chức hoă ̣c cơ quan trong khuôn khổ
điều tra, hoă ̣c rà soát la ̣i, tiế p nhâ ̣n các bản sao của, hoă ̣c thảo luâ ̣n các tài liêụ và thông tin
về tôi, liên quan thích đáng đế n viêc̣ điề u tra về đơn khiế u na ̣i của tôi. Tôi hiể u là điề u này
có thể gây trở nga ̣i cho công tác điề u tra đơn khiế u na ̣i của tôi và có thể dẫn đế n viêc̣ chấ m
dứt điều tra.
CHỮ KÝ

NGÀ Y
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