
ایہہ تنظیم ای ویریفائی اچ رشکت کردی اے



 دستاویزاں درست ہین، ایہہ مالک کجھ مستقل I-9 تعین کرن لئی کہ بھانویں فارم
 رہائشی کارڈ،  مالزمت دے اختیار دین آلے کارڈ، تے امریکی پاسپورٹاں جیہڑے رسکاری
 امریکی حکومت دی تصویر نال نیں، تے وکھائی دین آلی تصویر نول میچ کرن لئی ای

 ویریفائی تصویر میچنگ دا آلہ ورتدا اے۔ ای ویریفائی کجھ ریاستاں ولوں جاری کیتے
ڈرائیور دے الئسنساں تے شناختی  کارڈز توں وی ڈیٹا دی جانچ کردا اے۔

 جے تہانوں یقین ہووے کہ تہاڈے مالک نے ایس پروگرام دے ہیٹھاں اپنی
 ذمہ داریاں دی خالف ورزی کیتی اے یا مالزمت دی اہلیت دی تصدیق دے

 عمل دے وچکار تہاڈی قومی اصلیت یا شہریت دے اسٹیٹس دی بنیاد
 تے کوئی وکھرا ورتارا کیتا اے، تے مہربانی کردئیاں 800-255-7688،

800-237-2515 (TDD) تے اسپیشل کونسل دے دفرت نوں فون کال کرو یا 
www.justice.gov/crt/osc تے رابطہ کرو۔

 تے، جے رضوری ہوئیا، تے محکمہ (SSA) ایہہ مالک سوشل سیکیورٹی انتظامیہ
 داخلی سالمتی نوں، کام کرن دی اجازت دی تصدیق کرن لئی ہر نویں مالزم دے

دی معلومات گھلے گا۔ I-9 فارم

 اہم: جے حکومت تصدیق نئی کر سکدی اے کہ تسی کام کرن دے مجاز او، تے
 ایس مالک ولوں تہانوں مالزمت توں کڈھ دین سمیت تہاڈے خالف کوئی وی

 مخالف آلی کاروائی کرن توں پہالں تہانوں لکھت اچ ہدایات یا صالح تے اک موقع
دے نال رابطہ کرو۔ SSA تے/یا DHS دین دی لوڑ ہووے گی کہ تسی

 مالک مالزمت دی درخواست دین آلیان نوں پہالں توں ای اسکرین کرن لئی ای
 ویریفائی نوں نئی ورت سکدے نیں تے نہ ای اوہ دستاویزاں دے چناؤ نوں

 تے I-9 محدود کر سکدے یا ایس تے اثر انداز ہو سکدے نیں جیہڑی تسی فارم
 ورتن لئی پیش کردے او۔

ٹس :نو
 وفاقی قانون ولوں سارے مالزماں توں اپنی شناخت تے مالزمت دی

 اہلیت دی تصدیق کران دا تقاضا کیتا جاندا اے جناں دی امریکہ اچ کم
کرن لئی خدمتاں حاصل کیتی جاندی نیں

 ایویرفائی ہر اک لئی کم کردی اے
 ای ویریفائی دے بارے اچ ہور جانکاری دے لئی، مہربانی

:دے نال رابطہ کرو DHS کردئیاں

888-897-7781
www.dhs.gov/E-Verify

 ای ویریفائی لوگو تے نشان محکمہ داخلی سالمتی دے رجسٹر شدہ ٹریڈ مارکس
ہین۔  ایس پوسٹر دی تجارتی فروخت سختی نال منع کیتی گئی اے۔




