Báo cáo những vụ Ngược đãi Lao động
USCIS cam kết bảo vệ quyền của công nhân nước ngoài đang làm việc tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể
báo cáo những hành vi mà quý vị nghi là kém đạo đức hoặc trái phép với các cơ quan liên bang
sau:
U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division (Bộ Lao động, Vụ Quản lý Lương bổng và Giờ
làm)

Số miễn phí: 1-866-487-9243 (Máy TDD cho người lãng tai và khiếm thính: 1-877-889-5627)
www.dol.gov/whd/
webapps.dol.gov/wow/
U.S. Equal Employment Opportunity Commission (Ủy Ban Giám sát Cơ hội Thuê tuyển Bình đẳng)
Số miễn phí: 1-800-669-4000 (máy TDD 1-800-669-6820)
www.eeoc.gov/contact/
Email: info@eeoc.gov
U.S. Department of Justice, Immigrant and Employee Rights Section (IER) (Bộ Tư Pháp, Ban Đặc
trách Quyền của Người Nhập cư và Công nhân (IER))

Đường dây nóng miễn phí dành cho công nhân: 1-800-255-7688 (máy TDD 1-800-237-2515)
www.justice.gov/crt/filing-charge
Email: ier@usdoj.gov
U.S. Immigration and Customs Enforcement(Cơ quan Di trú và Hải quan)
Số miễn phí: 1-866-347-2423 (máy TDD 1-802-872-6196)
www.ice.gov/
Mẫu báo cáo qua mạng: www.ice.gov/webform/hsi-tip-form
Federal Bureau of Investigation (Cục Điều tra Liên bang)
Số miễn phí: 1-800-225-5324
Mẫu báo cáo qua mạng: tips.fbi.gov/
“Know Your Rights” (Tìm hiểu về Quyền của Quý vị) là một tài liệu nói về các quyền và quy chế
bảo vệ cho công nhân làm việc tạm thời. Tài liệu này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại trang
mạng travel.state.gov/content/visas/en/general/rights-protections-temporary-workers.html.
Blue Campaign là một chiến dịch chống nạn buôn người của Bộ Nội An. Để biết thêm thông tin,
xin vào trang mạng www.dhs.gov/blue-campaign. Quý vị cũng có thể báo cáo loại ngược đãi này
bằng cách gọi đường dây nóng của quốc gia chống nạn buôn người, số 1-888-373-7888 hoặc
vào trang mạng www.traffickingresourcecenter.org.
USCIS cung cấp bản dịch tiếng Việt này từ bản gốc tiếng Anh chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nếu có bất kỳ
sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc, USCIS sẽ chỉ dựa vào nội dung của bản tiếng Anh.

