
 
 

ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ 
ਅੰਤਿਰਮ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ (Tentative Nonconfirmation - TNC) 

(ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟੇ�ਸ਼ਨ (SSA)) 

For SSA Field Office Staff: use EV-STAR and see POMS RM 10245.005ff 
  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਾਗ, ਪਿਹਲਾ ਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ 

  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ A-ਨੰਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ 

  

ਅੰਤਿਰਮ ਗੈਰ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੇਸ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਿਖਆ 

ਇਸ ਨ� ਿਟਸ ਵਾਸਤ ੇਕਾਰਨ: 

 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, [EMPLOYER NAME], E-Verify (ਈ-ਵੇਰੀਫਾਈ) ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ। E-Verify ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮ I-9 (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ 

ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ - Employment Eligibility Verification) �ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਿਰਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (SSA) ਅਤੇ 

ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੋਮਲ�ਡ ਸਿਕਊਰਟੀ (DHS) ਦ ੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਨਾਲ ਇਹ ਪਸ਼ੁ ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵਚ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ 

ਹੋ। 

ੱ ੰ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨ� ਿਟਸ ਿਕ� ਪਾ� ਪਤ ਹੋਇਆ: 

ਤੁਹਾਨ [EMPLOYER NAME] ਕੋਲ� ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨ� ਿਟਸ ਇਸ ਲਈ ਪਾ� ਪਤ ਹੋਇਆ ਿਕ�ਿਕ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ� E-Verify ਿਵੱਚ 

ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਝੁ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨ� ਿਰਕਾਰਡ� ਨਾਲ ਮਲ਼ੇ  ਨਹ� ਖ�ਦੀ ਜ ੋ SSA ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਖੇ ਹਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ 

ਨਹ� ਹ ੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਆਪਣ ੇ ਰਜ਼ੁ ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਜ� ਇਹ ਿਕ ਤਸੁ� ਯਨੂ ਾਈਟਡ ਸਟਟੇ ਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਨਹ� ਹ।ੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਜੰਨ� � ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਲ਼ ਨਾ ਖਾਈ ਹੋਵੇ – ਇਹਨ� ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ� ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ 

(https://www.uscis.gov/e-verify/employees/tentative-nonconfirmation-overview )।  

ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ E-Verify ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾ ੂਨੰ 

ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ੂੰ

� ੱ ੋ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

1. ਇਸ ਪੰਨ�  ਦੇ ਿਸਖਰ ’ਤ ੇ ਿਦੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਤ� [EMPLOYER NAME] ੂਨੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ 

ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ E-Verify ਿਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵਗਾ, ਉਮੀਦ ਹ ੈ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਲੁ ਝ ਜਾਵਗੇ ਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਹੀ ਹੈ, ਤ� ਕਦਮ 2 ’ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ। 
 

2. ਫਸੈ ਲਾ ਕਰ ੋਿਕ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦੁੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨ 

ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤ� ਜੋ SSA ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਇਹ ਝਲਕ ਦੇਣ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟਟੇਸ ਿਵਚ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹ।  

ੱ ੇ

ੇ

ੂੰ

ੱ ੰ ੋ
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ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹ, ੋ ਤ� E-Verify ਿਸਸਟਮ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਯੂਨਾਈਟਡ 

ਸਟੇਟਸ ਿਵਚ ਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤ ੇਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.uscis.gov/e-verify/employees/employee-rights-and-responsibilities ਦੇਖ। 

ੋ

ੱ ੰ ੂੰ ੈ

ੋ

ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ: 

ਿਜਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ E-Verify ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਤ� ਲੈਕੇ ਿਕਸੇ SSA ਫੀਲਡ ਆਿਫਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਕਾਰਬੋ ਾਰੀ ਿਦਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ ਤਹੁ ਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਪਸ਼ੁ ਟੀ (Referral Date 

Confirmation) ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਦਸੇਗੀ ਿਜਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ SSA ਕਲੋ  ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

ਸ ੁ ੂੰ

ੂੰ ੱ ੱ

 

 

SSA ਫੀਲਡ ਆਿਫਸ ਿਵਖੇ ਜਾਓ: 

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤ, ੇ ਤੁਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਸੇ SSA ਫੀਲਡ ਆਿਫਸ ਿਵਖ ੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਤ� ਜ ੋ ਤਹੁ ਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਰਿਹਦੇ ਹੋ ਿਜਥੇ SSA ਕਾਰਡ ਸ�ਟਰ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨ ਕਾਰਡ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰਦੁ ੀ ਹੈ। ਕੋਈ SSA 

ਆਿਫਸ ਲੱਭਣ ਲਈ, www.socialsecurity.gov/locator ਦੇਖ, ਜ� SSA ੂਨੰ 800-772-1213 (TTY: 800-325-0778) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਜਦ ਤੁਸ� SSA ਿਵਖੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਓ। SSA ਨ ਦਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨ E-Verify ਿਸਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ।  

SSA ਿਬਨ� ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨ ਅਪਡੇਟ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜ ਹ। ਹੇਠ� ਉਹਨ� ਦਸਤਾਵਜ਼� ਦੀਆ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ ਿਜਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਨ 

ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਪਛਾਣ, ਨਾਮ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਰਜੇ ਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ। ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਿਕ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀਆਂ: 

• ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬਤ: ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ� ਪਾਸਪੋਰਟ 

• ਤਹੁ ਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਡ�ਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜ� ਪਾਸਪੋਰਟ 

• ਕਨਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਬਤ: ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ SSN ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹ� ਹ 

• ਯੂ.ਐ�ਸ. ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ� ਕੰਮ-ਲਈ-ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ: 

o ਜੇ ਤੁਸ� ਕਈੋ ਯੂ.ਐ�ਸ. ਨਾਗਿਰਕ ਹ ੋ– ਇਕ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਯੂ.ਐ�ਸ. ਜਨਤਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, ਜ� ਯੂ.ਐ�ਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜ� 

o ਜੇ ਤੁਸ� ਯੂ.ਐ�ਸ. ਨਾਗਿਰਕ ਨਹ� ਹੋ – ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਤਾ ਕਾਰਡ (ਫ਼ਾਰਮ I-551), ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਖਿਤਆਰਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਫ਼ਾਰਮ I-766), ਜ� 

ਆਗਮਨ-ਪ�ਸਥਾਨ ਿਰਕਾਰਡ (ਫ਼ਾਰਮ I-94) ਜੋ ਕੰਮ-ਲਈ-ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਦਰਜਾ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹਵੋ ।ੇ 

ੂੰ

ੂੰ ੱ ੱ ੰ ੱ ੂੰ

ੋ

ੂੰ ੱ ੂੰ

ੂੰ ੱ ੋ ੈ ੇ ਂ ੰ � ੂੰ

ੱ ੂੰ ੋ ੈ

ੂ

ੂੰ ੱ ੂ ੈ

ੱ

 

ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, https://selfcheck.uscis.gov/SelfCheckUI/CaseTracker ’ਤੇ myE-Verify ਦੇਖ। ੋ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ� ਦਰਸਾਓ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।  

ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਇਹ ਹੈ: (ਇੱਕ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)  

 ਮ� ਇਸ E-Verify ਕਸੇ  ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ�ਗਾ/ਗੀ। ਮ � ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੇ  ੇ ਕਲੋ  _______ਤੱਕ ਦਾ ਸਮ� ਹੈ। 

 
ਮ� ਇਸ E-Verify ਕਸੇ  ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ/ਗੀ। ਮ � ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹ� ਿਕ ਜ ੇ ਮ � ਕਈੋ  ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕਰਦਾ/ਦੀ ਤ� E-Verify ਿਸਸਟਮ ਇਹ ਪਸ਼ੁਟੀ ਕਰਨ ਦ ੇ ਅਯਗੋ  ਹਵੋ ਗੇ ਾ 

ਿਕ ਮ � ਯਨੂ ਾਈਟਡ ਸਟਟੇਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਹ� ਅਤ ੇ ਮਰੇ ਾ ਰਜ਼ੁ ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਰੇ  ੇਰਜ਼ੁ ਗਾਰ ਨੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਤਾਰੀਖ਼  
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	ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।



