
 
 

 تصديق دی تاريخ دی حوالہ
 (DHS TNC) (سی ايس ڻی ايس ايچ ڈی) تصديق بنا امکانی محکمہ دا سالمتی داخلی امريکی

 
  :کيس تصديق دا نمبر (E-Verify)ای ويريفائی 

  :مالزم دا ناں

، دے فيصلہ کرن دے بعد ڈی ايچ (DHS TNC)امکانی غيرتصديق  DHS (حل کرن لئی کارروائی کرنے)تہاڈے مالک نے تہاڈے مقابلہ کرن 
توں  (DHS)نوں تہاڈے ای ويريفائی کيس دے حوالہ دينے دا فيصلہ کيا۔ کاغذاں تصديق کرتی اے کہ تہاڈے کيس نوں ڈی ايچ ايس  (DHS)ايس 

يا اے۔ رجوع کرن دا کہا گ  
 
 تہانوں کی کرنا چائيدا 
 DHSوفاقی سرکاری کم کاج دے ديہاڑ دے اندر  8 تک، (سال/دن/مہينہ)حل کرنا شروع کرن دے لئی،  (DHS TNC)ڈی ايچ ايس ڻی اين سی 
وده کے عمل کرن دا نوڻس موصول نئی ہوا اے، ايس نوڻس  (DHS TNC)جے تہانوں اپنے مالک توں ڈی ايچ ايس ڻی اين سی  نوں فون کرو۔
 حاصل کرن دے لئی فوری طور تے اپنے مالک دے نال رابطہ کرو۔ 

وده کے کارروائی نوڻس اچ تہاڈے ای ويريفائی کيس دے بارے اچ جانکاری شامل ہين ہور ايہہ کہ  (DHS TNC)ڈی ايچ ايس ڻی اين سی 
 (DHS TNC)توں رابطہ کردے او تے تہانوں کون سی کاغذانات دی ضرورت ہو گی۔ تہاڈے پايس ڈی ايچ ايس ڻی اين سی  DHSجدوں تسی 
 دے نال رابطہ کرو۔ (DHS TNC)وده کے عمل کرن دا نوڻس ہونا الزمی اے جدوں تسی ڈی ايچ ايس ڻی اين سی 

او تو،  کردےوفاقی سرکاری کم کاج دے ديہاڑ دے اندر کارروائی نئی  8 جے تسی تک، اک حتمی بنا تصديق جاری کر دی جائے  (سال/دن/مہينہ)
مقابلہ کرن دی اجازت دالنا  (DHC TNC)گی ہور تہاڈا مالک تہاڈی مالزمت ختم کر سکدا اے۔ مالکاں ولوں تہانوں اک ڈی ايچ سی ڻی اين ايس 
توں کوئی وده کے دشمنی دی کاروائی نئی کر سکدے نيں  دے کارن (DHC TNC)الزمی اے تے اوه تہاڈے خالف ڈی ايچ سی ڻی اين ايس 
 دا کيس چل رئيا ہووے۔ (E-Verify)مقابلہ کر رئے ہوو تے تہاڈا ای ويريفائی  (DHC TNC)جدوں کے تسی ڈی ايچ سی ڻی اين ايس 

 وده کے جانکاری دے لئی

وں ايس تے رابطہ کرو ت (E-Verify)جے تہاڈا ايس بارے سوال اے کہ کی کيتا جاوے، تے ای ويريفائی  888-897-7781 (TTY: 877-
 جے تہانوں انگريزی دے عالوه کسے ہور بولی اچ مدد دی لوڑ اے، تے تسی ای تے ای ميل کرو۔ E Verify@dhs.govيا  (875-6028
سکدے او۔ ای ويريفائی صارف نمائنده نوں اک ترجمہ کرن آلے لئی دس  (E-Verify) ويريفائی (E Verify)  تے وده کے جانکاری لئی، نالے
www.dhs.gov/E-Verifyساڈے رازادری دے عمل تے پروگرام دے قانون،  ای ويريفائی  تے   (E-Verify)  دی ويب سائٹ ويکهو۔ 
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