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 تے شناخت دی مالزماں نويں نوں مالک ہيڻهاں دے قانون وفاقی اے؟ مقصد کی دا I-9 فارم .1

 تاريخ اک دی بعد اچ صورتاں کجه تے اے ہوندی لوڑ دی کران تصديق دی اختيار دے مالزمت
ً  مالک لئی کرن ايہ اے۔ ہوندی لوڑ دی کران تصديق دوباره دی مالزمت اچ  I-9 فارم الزما
 جائزه دا ہدايتاں کردئياں مہربانی گا۔ کہوے دا کرن پورا نوں 1 سيکشن تہانوں مالک تہاڈا ورتن۔
 کرو۔ پرنٹ تے طور صاف تے ليو

 
 
 درخواست تو اوس جدوں پر گا رکهے I-9 فارم کيتا پورا تہاڈا مالک تہاڈا  اے؟ رکهدا کون I-9 فارم .2

 افسر، دے سالمتی داخلی محکمہ ليوے۔ کر سانجها نال ايجنسياں سرکاری الزماً  اوه جاوے کيتی
 کونسل خصوصی لئی طرزعمل مالزمتی نامناسب اچ بارے دے اميگريشن اچ مشقت محکمہ
 معائنہ دا I-9 فارمز دے مالک اک ولوں دے (ڈيپارڻمنٹ ليبر) مشقت محکمہ تے توں، (OSC)دفتر دے
 اے۔ سکدا جا کيتا

 
 
 
 دتی ہيڻه تهاواں اختياری تن نئيں۔  اے؟ الزمی کرنا مکمل نوں چيز ہر اچ 1 سيکشن ميرا کی .3

 تہاڈا جے  نمبر۔ فون ڻيلی (3) ہور پتہ، ميل ای (2) نمبر، سيکورڻی سوشل (1) :نيں ہوئی
 کرو۔ مہيا نمبر سيکورڻی سوشل اپنا الزماً  تسی تے، اے ورتدا (E-Verify) ويريفائی ای مالک
-E) ويريفائی ای تہاڈے ويريفائی ای تے او، کردے فراہم نمبر فون ہور پتہ ميل ای اپنا تسی جے
Verify) ۔ہوئے قابل دے دين جانکاری ضروری توں حوالے دے کيس 

 
 
 
 تہاڈے نوں 3 سيکشن تے 2 سيکشن نئيں۔ چائيدا؟ کرنا مکمل 3 سيکشن يا 2 سيکشن مينوں کی

 گا۔ جاوے کيتا مکمل ولوں دے مالک
 
 
 
 دستياب وی اچ ہسپانوی لئی ورتن اچ ريکو پورڻو I-9 فارم ہاں۔  اے؟ دستياب اچ بولياں دوجی I-9 فارم کی .5

 اچ بولی انگريزی صرف نوں مالزماں ہور مالکاں نوں ورژن ہسپانوی باہر، توں ريکو پورڻو اے۔
 اے۔ سکدا جا ورتيا ہی لئی دے مدد اچ کرن پورا نوں فارم

 
 
 ہاں۔ اے؟ سکدا کر مدد ميری اچ بهرن I-9 فارم اے سمجهدا انگريزی جيہڑا بنده کوئی .6

 مثاالں عام او۔ سکدے پچه لئی دے مدد اچ کرن مکمل فارم وی نوں کسے تسی
 اچ لکهن نوں جانکاری اپنی تہانوں يا ہووے لوڑ دی فارم کيتے ترجمہ لئی اپنے تہانوں جتهے
 اے کردا مکمل نوں فارم يا اے کردا ترجمہ لئی تہاڈے جيہڑا بنده اوه ہووے۔ لوڑ دی مدد
 مکمل "سرڻيفيکيشن آال کرن ترجمہ يا/تے آال کرن تيار" الزماً  اچ I-9 فارم تہانوں تے
 ہين۔ الزمی کرنے دستخط تے طور ذاتی تہاڈے اچ 1 سيکشن جے، تاں چائيدا۔ کرنا

 
 
 
 
 

 فہرست دی کاغذاں قبول قابل" تہانوں اے؟ لوڑ دی وکهان کاغذ کيہڑے نوں مالک اپنے مينوں   .7
 فہرست کہ چائيدا کرنا فيصلہ تہانوں اے۔ حصہ دا I-9 فارم فہرست اے۔ لوڑ دی وکهان کاغذ اپنے وچوں "نال
 مخصوص کوئی نو اوس کہ اے سکدا نئی کہہ يا پچه ايہہ مالک تہاڈا ہين۔ وکهانی کاغذات يا کاغذ کيہڑے توں
 وکهاؤ۔ کاغذات

 
 
 اے۔ منحصر ايہہ  اے؟ لوڑ دی وکهان کاغذاتات دو يا اک نوں مالک اپنے مينوں کی

 "A فہرست" لئی دے کرن ثابت نوں دونواں اجازت دی کام تے شناخت مالزماں کجه
 دا کاغذاتات مالزماں دوجے  نيں۔ کردے انتخاب دا وکهان کاغذات اک توں
 "B فہرست" لئی وکهان شناخت دی ايناں–نيں کردے چناؤ دا وکهان مجموعہ اک
 پورا اک دی کاغذاتات ايک۔ توں "C فہرست" لئی وکهان نوں اجازت دی کام ہور اک توں 
 لئی فہرست
  .ويکهو فہرست دی کاغذاتات قبول قابل او، سکدے ورت تسی جيہڑی

 
 
 جے گا؟ ہووے کی تے آں، کردا نئی پيش کاغذاتات قبول قابل يا/تے پورا 1 سيکشن اچ جے  .9

 نئی پيش کاغذاتات قبول قابل يا/تے او کردے نئی پورا نوں 1 سيکشن دے I-9 فارم تسی
 اے۔ سکدا کر ختم نوں مالزمت تہاڈی مالک تہاڈا تے او، کردے

 
 I-9 فارم تسی جے ہاں۔  ہاں۔ آں؟ سکدا پے اچ مصيبت ميں کی تے آں بولدا جهوڻه اچ فارم ميں جے .10

 اے۔ سکدا جا کيتا قائم مقدمہ فوجداری تے تہاڈے تے او کردے پيش کاغذاتات جعلی لئی دی ايس يا او بولتے جهوڻه اچ
 
 
 
 کہ اے خيال ميرا جے يا آں، سکدا کر کال نوں کس ميں تے آں چاہندا پچهنا سوال ميں جے .11

 سلوک منصفانہ غير نال ميرے تے بنياد دی حيثيت دی شہريت يا قوميت ميری مالک ميرا
 دتے ہيڻه نوں سروسز اميگريشن ہور شہريت امريکی  لئی، دے سواالت اچ بارے دے I-9 فارم اے؟ رئيا کر
 کرو کال تے نمبر
 دی حيثيت دی شہريت يا قوميت نال تہاڈے کہ ہووے يقين تہانوں جے   .1-888-464-4218
 او، چاہندے پچهنا سوال اچ بارے دے حقوق اپنے يا اے، گيا کيتا برتاؤ منصفانہ غير تے بنياد
 لئی دے عمل طرز مالزمتی مناسب غير متعلقہ توں اميگريشن تے 7688-255-800-1 تے
 (TDD) 2515-237-800-1 يا (اے دستياب مدد اچ بولی) نوں دفتر دے کونسل خصوصی
 کرو۔ کال اتے

 
 
 
 کدر اچ بارے دے دارياں ذمہ اپنی تے طور دے مالزم تے حقوق اپنے تے I-9 فارم ميں .12

 سينڻرل I-9 کردئياں مہربانی آں؟ سکدا کر حاصل جانکاری کے وده توں
(www.uscis.Gov/I-9Central) ويکهو۔   USCIS دے دارياں ذمہ ہور دی حقوق دے مالزم 
 انگريزی لئی مالزماں (OSC) سی ايس او اے۔ کردا پيش وی نارز ويب ماہانہ اچ بارے
 سائٹ ويب دی سی ايس او ہور اے، کردا پيش نارز ويب مفت وی اچ بولياں ہسپانوی ہور
w.justice.gov/crt/about/osc) اے۔ دستياب وی شيڈول اک تے 
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