
 

 ، مالزمتی اہليت کی تصديقI-9فارم 
 مالزم معلوماتی پرچہ

 
 

فارم I-9 کا کيا مقصد کيا ہے؟ وفاقی قانون کے تحت آجرين کو نئے مالزمين کی شناخت اور   .1
مالزمت کی اختيار کی توثيق کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعد کی تاريخ ميں محض 
بعض صورتوں ميں مالزمت کی دوباره توثيق کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ايسا کرنے 
کيلئے مالزمين الزماً فارم I-9 استعمال کريں۔ آپ کا آجر آپ کو سيکشن 1 کو مکمل کرنے کا 

کہے گا۔ براه مہربانی ہدايات کا جائزه ليں اور صاف طور پر پرنٹ کريں۔ 
 
 

فارم I-9 کون رکهتا ہے؟ آ پ کا آجر آپ کا مکمل فارم I-9 پاس رکهے گا، ليکن جب اس سے درخواست 
کی جائے گی تو بعض سرکاری ايجنسيوں کے ساته اس کا اشتراک کرنا الزمی ہو گا۔ محکمہ 
داخلی سالمتی کے افسران کی جانب سے، اميگريشن سے متعلقہ غيرمنصفافہ مالزمتی 
طرزعمل کيلئے خصوصی کونسل (OSC) مجکمہ مشقت (ليبر ڈيپارڻمنٹ) کی جانب سے ايک 

آجر  فارمز I-9 کا معائنہ کيا جا سکتا ہے۔ 
 
 
 

کيا ميرا سيکشن 1 ميں ہر چيز کو پر کرنا الزمی ہے؟  نہيں۔ تين اختياری قطعات درج ذيل ہيں: 
(1) سوشل سيکورڻی نمبر، (2) ای ميل پتہ، اور (3) ڻيلی فون نمبر۔  اگر آپ کا آجر ای 
ًا اپنا سوشل سيکورڻی نمبر مہيا کريں۔ اگر  ويريفائی (E-Verify) استعمال کرتا ہے تو، آپ الزم
آپ اپنا ای ميل پتہ اور فون نمبر فراہم کرتے ہيں، تو ای ويريفائی (E-Verify) آپ کے ای 

ويريفائی (E-Verify) مقدمہ کے حوالے سے اہم معلومات دينے کے لئے قابل ہو گا۔ 
 
 
 

کيا مجهے سيکشن 2 يا سيکشن 3 مکمل کرنا چاہئے؟ نہيں۔ سيکشن 2 اور سيکشن 3 کو آپ کے 
آجر کی طرف سے مکمل کيا جائے گا۔ 

 
 
 

کيا فارم I-9 ديگر زبانوں ميں دستياب ہے؟  ہاں۔ فارم I-9 پورڻو ريکو ميں استعمال کے لئے ہسپانوی ميں بهی 
دستياب ہے۔ پورڻوريکو سے باہر، ہسپانوی ورژن کو آجروں اور مالزمين کو صرف انگريزی زبان 

ميں فارم کو مکمل کرنے ميں مدد کے لئے ہی استعمال کيا جا سکتا ہے۔ 
 
 

کوئی فرد جو انگريزی سمجهتا ہے مجهے فارم I-9 بهرنے ميں مدد کر سکتا ہے؟ ہاں۔ 
آپ کسی کو بهی فارم مکمل کرنے ميں مدد کے لئے پوچه سکتے ہيں۔ عمومی مثاليں 

جہاں آپ کو اپنے لئے ترجمہ شده فارم کی ضرورت ہو يا آپ کو اپنی 
معلومات کو تحرير کرنے ميں مدد کی ضرورت ہو۔ وه فرد جو آپ کيلئے ترجمہ کرتا ہے يا فارم 

کو مکمل کرتا ہے تو آپ کو 
فارم I-9 ميں الزماً "تيار کننده اور/يا مترجم سرڻيفيکيشن" 

مکمل کرنا چاہئے۔ تاہم، آپ کا ذاتی طور سيکشن 1 ميں دستخط کرنا الزمی ہے۔ 
 
 

7.   مجهے اپنے آجر کو کون سی دستاويزات دکهانے کی ضرورت ہے؟آپ کو "قابل قبول 
دستاويزات کی فہرست سے" آجر کو دستاويزات دکهانی چاہئيں۔ فہرست فارم I-9 کا حصہ ہے۔ آپ کو 
فيصلہ کرنا چاہئے کہ فہرست سے کون سی دستاويز يا دستاويزات دکهانی ہيں۔ آپ کا آجر يہ پوچه يا کہہ نہيں 

سکتا ہے کہ آپ کوئی مخصوص دستاويز دکهائيں۔ 
 
 

کيا مجهے اپنے آجر کو ايک يا دو دستاويزات دکهانے کی ضرورت ہے؟ يہ منحصر ہے۔ 
 "A کچه مالزمين شناخت اور کام کی اجازت دونوں کو ثابت کرنے کے لئے "فہرست

سے ايک دستاويز دکهانے کا انتخاب کرتے ہيں۔  ديگر مالزمين دستاويزات کا ايک 
مجموعہ دکهانے کا انتخاب کرتے ہيں–ان کی شناخت دکهانے کيلئے "فہرست B" سے 

ايک اور کام کی اجازت کو دکهانے کيلئے "فہرست C" سے ايک۔ دستاويزات کی ايک مکمل 
فہرست کے لئے 

 جنہيں آپ استعمال کر سکتے ہيں، قابل قبول دستاويزات کی فہرست ديکهيں۔ 
 
 
9.  اگر ميں سيکشن 1 مکمل اور/يا قابل قبول دستاويزات پيش نہيں کرتا ہوں، تو کيا ہو گا؟ اگر 
آپ فارم I-9 کے سيکشن 1 کو مکمل نہيں کرتے ہيں اور/يا قابل قبول دستاويزات پيش نہيں 

کرتے ہيں، تو آپ کا آجر آپ کی مالزمت کو ختم کر سکتا ہے۔ 
 
10. اگر ميں فارم پر جهوٹ بولتا ہوں تو کيا ميں مصيبت ميں پڑ سکتا ہوں؟ ہاں۔  اگر آپ فارم I-9 پر 

جهوٹ بولتے ہيں يا اس کيلئے جعلی دستاويزات پيش کرتے ہيں تو آپ پر فوجداری مقدمہ قائم کيا جا سکتا ہے۔ 
 
 
 
11. اگر ميں سوال پوچهنا چاہتا ہوں تو ميں کسے کال کر سکتا ہوں، يا اگر ميرا خيال ہے کہ 
ميرا آجر ميری قوميت يا شہريت کی حيثيت کی بنياد پر مجه سے غير منصفانہ برتاؤ کر 

رہا ہے؟ فارم I-9 کے بارے ميں سواالت کے لئے،  
4218-464-888-1 پر امريکی شہريت اور اميگريشن سروسز کو فون کريں   اگر آپ کو 
يقين ہو کہ آپ سے قوميت يا شہريت کی حيثيت کی بنياد پر غير منصفانہ برتاؤ کيا گيا ہے، 
يا اپنے حقوق کے بارے ميں سواالت پوچهنا چاہتے ہيں، تو 1-800-255-7688 پر 
اميگريشن سے متعلقہ غير مناسب مالزمتی طرزعمل کے لئے خصوصی کونسل کے دفتر کو 

(زبان معاونت دستياب ہے) يا 2515-237-800-1 (TDD) پر کال کريں۔ 
 
 
 
12. ميں فارم I-9 اور اپنے حقوق اور مالزم کے طور پر اپنی ذمہ داريوں کے بارے ميں کہاں 
www.uscis.Gov/I-)  سينڻرل I-9  سے مزيد معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ براه مہربانی
9Central) مالحظہ کريں۔   USCIS مالزم کے حقوق اور ذمہ داريوں کے بارے ميں ماہانہ 
ويب نارز بهی پيش کرتا ہے۔ او ايس سی (OSC) مالزمين کيلئے انگريزی اور ہسپانوی 
زبانون ميں بهی مفت ويب نارز پيش کرتا ہے، اور او ايس سی (OSC) کی ويب سائٹ 

01/28/14 (justice.gov/crt/about/osc.www) پر ايک شيڈول بهی دستياب ہے۔  M-1116 فارم I-9 مالزم معلوماتی پرچہ 
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