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1. Personal na Detalye ng Nagrereklamo

Batayang Bilang

Pangalan

CPR

Nasyonalidad

Cellphone/Telepono
sa Bahay

Bahay/
Gusali

Apartment

Kalye

Bloke

Lugar

Distritong
Pinamamahalaan

Email

Trabaho

Pinagtatrabahuhan

Sakaling ang reklamo ay isinampa sa pamamagitan ng ahensya sa ngalan ng nagreklamo, maaaring ibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

Pangalan ng Ahensya

CPR

Estado

Mobile

2. Personal na Detalye ng Nirereklamo
Mangyaring banggitin ang anumang mga detalye o impormasyon na maaring makatulong sa pagkilala sa empleyado ng
Ministy of Interior, tulad ng pangalan, ranggo, uniporme, plaka ng sasakyan…
Pangalan

Militar/ Ranggo

Numero ng
Sasakyan

Sangay

Natatanging
Impormasyon

3. Impormasyon ukol sa reklamo
Petsa

Oras

Pinangyarihan ng
insidente
Mayroon bang
nakasaksi?

Mayroon

Wala

Kung Oo, magbigay ng impormasyon ukol sa mga saksi

Pangalan ng Unang
nakasaksi

Numero ng
Cellphone

CPR

Pangalan ng
pangalawang nakasaksi

Numero ng
Cellphone

CPR

May naisampang reklamo na
ba sa ibang kinauukulang
tanggapan? Nagreklamo ka rin ba
sa ibang samahan ng pagsusuri?

Ahensya/Tanggapan

Mayroon

Wala

Kung Oo, ibigay ang kinakailangang impormasyon

Petsa

Batayang
Bilang
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4. Salaysay Ukol sa Pangyayari
• Ano ang kadahilanan ng reklamo at isaad kung bakit ganon, sa palagay mo, ang inasal ng kawani ng Ministry of Interior. Maaaring
pakisaad ang isyu ng iyong reklamo. Ipaliwanag ang mga kadahilanan kung bakit sa palagay mo ang inasal ng empleyado ng Ministry
of the Interior ay hindi kanaisnais.
• Isalaysay ang mga nasabi at nagawa ng kawani ng Ministry of Interior. Magbigay ng tiyak na  detalye ng mga nasabi at nagawa.
• Magbigay ng mga katibayan ukol sa reklamo.Banggittin  ang ano mang impormasyon sa ebidensya kaugnay sa iyong reklamo.
• Itala ang mga naging pinsalang sikolohohikal at pisikal.Magbanggit ng mga pinsalang sikolohikal at pisikal.

Ang aking paglagda ay nagpapatunay sa mga impormasyon na aking ibinahagi ukol sa reklamong idinulog ko. Ako ay pumapayag na ipatawag sa mga nakatakdang araw ng imbistigasyon.  Ako, ang
nakalagda, ay nagpapatunay na lahat ng mga impormasyon na aking ibinigay o inendorso para sa imbestigasyon ay wasto. Pumapayag akong matawag o dumalo para sa imbestigasyon ano mang oras.

Lagda

Petsa

• Ipadala ang mga reklamo sa sumusunod na email address		 : (complaints@ombudsman.bh)
• Para sa impormasyon o katanungang maaring tumawag sa :  (00973-17563000)
Karagdagang dokumentong
kailangang isumite:

1. Kopya ng CPR
2. Mga kaukulang ebidensya.

Para sa Opisina
Taong tumanggap ng
reklamo

Petsa kung kailan
natanggap ang reklamo

Batayang
Bilang

Paraan / Uri ng
pagtanggap ng reklamo

Taong nagsuri ng
reklamo

Taong nagsiyasat ng
reklamo

Kaukulang
tugon sa
reklamo

