
 

 

 

        
            

           

           

 

 

             

            

            

             

             

            

        

            

              

               

             

             

  

              

          

          

    

            

           

    

             

             

     

U.S. Citizenship and Immigration Services 

Verification Division 

Washington, DC 20529 

Fact Sheet 
Kung Paano i-tama ang iyong USCIC Records
   

matapos Maresolba ang Tentative Nonconfirmation  n E-Verify
  

E-Verify ay internet-based na sistema na ginagamit ng mga employers para makompirma ang 

employment eligibility ng mga bagong employeyado. Ito ay nagkukompara ng mga 

impormasyon mula sa Form I-9 ng empleyado, Employment Eligibility Verification, sa data 

mula sa records ng U.S. Department of Homeland Security and Social Security Administration. 

Kung ang mga impormasyon ay tumutugma, ang employado ay karapat -dapat na magtrabaho sa 

United States. Kung merong hindi tumugma, a -alertuhin ng E-verify ang employer at ang 

empleyado ay papayagan namagtrabaho habang nireresolba ang problema. 

Ikaw ay nakatanggap ng DHS Tentative Nonconfirmation (TNC) mula sa E -Verify dahil ang 

iyong immigration records, na nakalagay sa mga database ng DHS, ay maaring mali. Ang 

pagtama ng mga mali sa iyong immigration records ay maaring pumigil sa iyong hinaharap na 

mga DHS TNC. Matapos na matagumpay na maresolba ang DHS TNC na iyong natanggap, 

maari nang pumili upang gumawa ng karagdagang pagkilos para i -tama ang iyong immigration 

records. 

Para i-tama ang iyong immigration records, gamitin ang isa sa mga sumusunod na paraan: 

1.	 Kontakin ang U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) para i-tama 

ang iyong Form I-551, Lawful Permanent Resident Card o Form I -766, 

Employment authorization Document. 

Maaari magschedule ng appointment para sa in-person interview sa iyong lokal na 

opisina ng USCIS sa InfoPass Web site, http://infopass.uscis.gov, o tawagan ang 

National Customer Service Center, 1 -800-375-5283. 

Maari lamang tandaan na ang pagschedule ng appointment ang pinakamabilis na paraan para i -

tama ang iyong USCIS records. Huwag kalimutan na dalhin ang dokumentasyon na sumusuporta 

sa iyong immigration status. 

http://infopass.uscis.gov/


           
             
             
     

   
     

   
  

   
    

            
  

2. Magbigay ng hinihinging nakasulat na Freedom of Information Act (FOIA). Kung alam 
mo ang impormasyong kailangan para i-tama sa iyong record, maaaring magbigay ng request 
para i-tama ang iyong USCIS records sa Freedom of Information Act/Privacy Act (FOIA/PA) 
Office sa sumusunod na tirahan: 

Privacy Act Amendment 
U.S. Citizenship and Immigration Services 
National Records Center 
FOIA/PA Office 
P.O. Box 648010 
Lee’s Summit, MO 64064-8010 

Inererekumenda namin na magsama ng mga sumusunod na impormasyon sa inyong submission, 
kung mayroon: 

 Dahilan  kung  bakit  mo  binigay  ang  
iyong  hiling.  Halimbawa,  
"Ibinibigay  ko  ang  Privacy  Act  
request  na  ito  para  i-tama  ang  aking  
mga  records  dahil  ako  ay  
nakatanggap  ng  E-Verify  TNC."    

 Impormasyon  na  hindi  tama  

 Iminumungkahing  pagbabago  sa  
record  

 Petsa  at  lugar ng  kapanganakan  

 Ang  return  address   

 Mga  kopya  ng  iyong  immigration  o  
citizenship  document  

 Dahilan  kung  bakit  hindi  ito  tama  

 A-File  number at/o  buong  pangalan  

 Nanotaryong  pirma  ng  aplikante  

 Iba  pang  impormasyon  na  makakatulong  
sa  paghanap  ng  record  

            
              
               

          
               
    

             

     

              
      

Kung hindi alam ang kailangang impormasyon upang i -tama, maaaring magbigay ng kasulatang 
humihingi upang makuha ang iyong mga records sa pamamagitan ng pagbigat ng Form G -639, 
FOIA/PA Request. Ang form na ito at makukuha sa inyong pinakamalapit na USCIS office o 
maari ding makuha online sa http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf. Dapat ay gamitin ang 
address na itinutukoy sa itaas, ngunit markahan ang envelope ng “Privacy Act Request” imbes na 
“Privacy Act Amendment.” 

3. Kontakin ang USCIS or Customs and Border Protection (CBP) para i-tama ang 

iyong Form I-94, Arrival-Departure Record. 

Kung mayroong mali ang inyong USCIS-issued Form I-94, kontakin ang USCIS sa numero na 
nasa itaas para i-tama ang record. 

http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf


Kung  ang  mali  ng  iyong  Form  I-94  ay  naganap  nung  ikaw  ay  dumating  sa  United  States,  
bisitahin  ang  lokal  na  CBP  Deferred  Inspection  Site,  a ng  Port  of Entry,  o  ang  Port  of  Admission  
para  ito  ay  mai-tama.  Para  sa  listahan  ng  Deferred  Inspection  Sites  or Ports,  bisitahin  ang  CBP  
website  (www.cbp.gov)  at  i-click  ang  “Ports”  link  sa  ibaba  ng  pahina.   

4.  Bisitahin  ang  USCIS  Web  site  sa  www.uscis.gov  para  sa  impormasyon  kung  

paano  i-renew  or  palitan  ang  iyong  immigration  document.  

5.  Kontakin  ang  Student  and  Exchange  Visitor  Program  (SEVP).   

Kung  ikaw  ay  estudyante  o  exchange  visitor,  pumunta  sa  Immigration  and  Customs  
Enforcement  (ICE)  Student  and  Exchange  Visitor Program  (SEVP) Web  site,  
www.ice.gov/SEVIS,  Ang  website  ay  naglalaman  ng  impormasyon  king  paano  i-update  
ang  records  para  sa  mga  estudyate  at  exchange  visitors.   

http://www.cbp.gov/
http://www.ice.gov/SEVIS
http:www.uscis.gov

