
 

 

 

مزيد کاروائی کی اطالع 
 (TNC) امکانی غير تصديق

 (DHS) يو ايس کا شعبہ ہوم لينڈ سيکيورڻی)

مالزم کا سوشل سيکيورڻی نمبر مالزم کا آخری نام، پہال نام 

مالزم کا دستاويزی نمبرمالزم کا اے - نمبر 

کيس کی تصديق کا تمبر DHS امکانی غير تصديق کی تاريخ 

آپ کا مالک، (مالک کا نام)، “E-Verify” ميں شامل ہے۔ “E-Verify” ميں آپ کی فراہم کرده معلومات فارم نمبر آئی – 9 (مالزمت کی 
قابليت کی تصديق) کو سوشل سيکيورڻی ايڈ مينسڻريشن (SSA) اور ڈيپارڻمينٹ آف ہوم لينڈ سيکيورڻی (DHS) کے ريکارڈ کے ساته 

موازنہ کيا جائے گا تاکہ اس بات کی تصديق ہو سکے کہ کيا آپ يونائيڻيڈ سڻيڻس ميں کام کرنے کے مجاز ہيں۔ 

آپ کو يہ اطالع کيوں موصول ہوئی ہے: 

 (”E-Verify“) آپ کو مزيد کاروائی کا اطالع فارم منجانب (مالک کا نام) اس لئے موصول ہوا ہے کہ آپ کے مالک کی طرف سے
ميں فراہم کرده کچه معلومات DHS اور SSA ميں موجود ريکارڈ سے مماثلت نہی رکهتيں۔ اس کا مطلب ہر گز يہ نہی ہے کہ آپ نے 
اپنے مالک کو غلط معلومات فراہم کی ہيں يا يہ کہ آپ يونائيڻيڈ سڻيڻس ميں کام کرنے کے مجاز نہی ہيں۔ آپ کی معلومات متماثل نہ 

ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہيں – آپ ان وجوہات کے بارے ميں مزيد معلومات کے لئے آن الئن پڑه سکتے ہيں۔  

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

اس سے پہلے کہ آپ کے مالک کو يہ بتايا جائے کہ آپ يونائيڻيڈ سڻيڻس ميں کام کرنے کے مجاز ہيں، آپ کو “E-Verify” سے پہلے 
کچه اقدامات کرنے ہوں گے۔  

آپ کو کيا کرنا ہوگا:  

اس صفحہ کے بالکل شروع ميں دی گئی آپ کی معلومات کو دوباره پڑهيں۔ کسی بهی غلطی کی صورت ميں اپنے مالک کو   .1
(مالک کا نام) آگاه کريں۔ آپ کا مالک اس کيس کو بند کر سکے گا اور “E-Verify” ميں درست معلومات دوباره داخل کر 

سکے گا۔ اميد ہے کہ يہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی معلومات درست ہيں تو آپ اقدام نمبر 2 کی طرف جائيں۔  
يہ فيصلہ کريں کہ کيا آپ اس کيس کو حل کرنے کے لئے کوئی قدم اڻهانا چاہتے ہيں۔ اگر آپ کی درج باال معلومات درست   .2
ہيں، تو آپ اپنی معلومات کی درستگی کے لئے قدم اڻهانے کا فيصلہ کر سکتے ہيں۔ تاکہ DHS کے ريکارڈ ميں بهی يہ ظاہر 

ہو سکے کہ آپ يونائيڻيڈ سڻيڻس ميں کام کرنے کے مجاز ہيں۔  

اگر آپ يہ فيصلہ کرتے ہيں کہ آپ اس کيس کو حل کرنے کے لئے کوئی قدم اڻها نا نہی چاہتے، تو “E-Verify” اس بات کی تصديق 
نہی کر سکے گی کہ آپ يونائيڻيڈ سڻيڻس ميں کام کرنے کے مجاز ہيں اور آپ کا مالک آپ کی مالزمت ختم کر سکتا ہے۔  

www.uscis.gov/e-verify/employees- ،مالمين کيے حقوق اور فرائض کے بارے ميں مزيد معلومات کے لئے وزٹ کريں
 .rights-and-responsibilities
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کيس کو حل کرنے کے لئے اقدامات کرنا: 

آپ کے آجر کو آپ کے کيس کو ای-تصديق ميں بهيجنے کی تاريخ سے DHS سے رابطہ کرنے کے لئے 8 وفاقی حکومت کے کام 
کے دنوں ہيں. آپ کا آجر آپ کو ريفرل کی تاريخ کی تصديق فراہم کرے گا، جس سے آپ کو اس تاريخ کو بتائے گا جس کے ذريعے 

آپ DHS سے رابطہ کريں. 

_______________________________________________________________________________________ 

DHS سے رابطہ: 

کيس کو حل کرنے کے لئے اقدامات کا آغاذ کرنے کے لئے، DHS اس نمبر پر کال کريں   7781-897-888ڻی ڻی وائے-800-877 :
 (8339 ۔ ايک متعلقہ نمائينده آپ کا مسئلہ حل کرنے ميں آپ کی مدد کرے گا۔  

جب آپ DHS کال کريں تو اپنے سامنے مزيد کاروائی کی اطالع ضرور رکهيں، تاکہ آپ اس کا حوالہ دے سکيں۔ DHS کا نمائينده آپ 
سے اضافی معلومات يا دستاويزات بارے پوچه سکتا ہے تاکہ آپ کا مسئلہ حل کيا جاسکے۔ اگر آپ کو کسی ديگر زبان ميں مدد 

درکار ہو، تو آپ مترجم کی مدد ضرور مانگيں۔  

 _______________________________________________________________________________________

 

اپنے کيس کا احوال جاننے کے لئے، myE-Verify پر وزٹ کريں 

 https://selfcheck.uscis.gov/SelfCheckUI/CaseTracker

 براه مہربانی درج ذيل ميں نشاندہی کريں کہ آپ اس کيس کو حل کرنا چاہتے ہيں يا نہی۔ 

 ميں چناؤ کرتا/تی ہوں: (ايک پر نشان لگائيں)

ہوں کہ ــــــــــ تک مجهے اقدام کرنا  یسمجهتا/ت ںي۔ میکو حل کرنے کے لئے اقدامات کروں گا/گ سيک  E-Verifyاس  ںيم 
 ہوگا۔

اقدام  ینے کوئ ںي۔ مجهے معلوم ہے کہ اگر میکروں گا/گ یاقدام نہ یکو حل کرنے کے لئے کوئ سيک E-Verifyاس  ںيم 
دے سکے گا اور  یاجازت نہ یکام کرنے ک ںيم کہيمجهے امر   E-Verifyکو حل کرنے کے لئے تو سيک E-Verify اينہ ک

 برخواست کرسکتا ہے۔ ینوکر یريمالک م رايم
  خيتار  کے دستخط  مالزم
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