
Thông Báo cho Khách Hàng 
Bất cứ thân chủ nào tin rằng luật sư của mình có những hành động bất lương hoặc vô luân đều có thể 
khiếu nại về vị luật sư đó với tòa án di trú hoặc tiểu bang đã cấp giấy phép hành nghề cho luật sư đó. 

Muốn khiếu nại với Văn Phòng Điều Hành Duyệt Xét Di Trú 
của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ 

Hãy gọi số 703-305-0470 
Đây không phải là số điện thoại miễn phí 

Mẫu đơn khiếu nại được cung cấp tại 
http://www.justice.gov/eoir/SubmitAComplaint.htm 

Phải gửi mẫu đơn khiếu nại bằng bưu 
điện đến:  

Office of the General Counsel 
Attn: Disciplinary Counsel Executive Office 

for Immigration Review 
5107 Leesburg Pike, Suite 2600 

Falls Church, VA 22041 

Quý vị có thể xem thêm chi tiết trên Internet tại http://www.justice.gov/eoir/ 

 
Muốn khiếu nại ở tiểu bang đã cấp giấy phép hành nghề cho luật sư đó  

(Phần này phải do chính luật sư đại diện quý vị điền vào) 

Tên của luật sư đoàn tiểu bang hoặc cơ quan cấp 
giấy phép hành nghề cho luật sư: 

Tên của tiểu bang là nơi luật sư đó hành nghề 

Số điện thoại để trình bày khiếu nại: Website của cơ quan kỷ luật: 

Địa chỉ và/hoặc điện thư để gửi thư khiếu nại: 

Chữ ký này thừa nhận rằng một bản sao của thông báo này đã được luật sư cung cấp và thân chủ đã nhận được: 

Chữ Ký Của Thân Chủ: Viết Tên Theo Kiểu Chữ In: Ngày: 

Chữ Ký Của Luật Sư: Viết Tên Theo Kiểu Chữ In: Ngày: 

http://www.justice.gov/eoir/
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