
 
 

  
 

 
إشعار بإجراءات إضافية 

  TNC عدم تحقق مبدئي
 ((DHS) وزارة األمن الداخلي األمريكية )

 
 

 
اسم الموظف واللقب 

 رقم تسجيل الموظف األجنبي

رقم الضمان االجتماعي للموظف 

رقم مستند الموظف 

رقم التحقق من الحالة 

  
 

تاريخ عدم تحقق وزارة األمن الداخلي المبدئي 
  

  هذا اإلشعار:سبب 
 
 I-9 وهو نظام يطابق المعلومات التي تقدمت بها في استمارة .E-Verify يشترك صاحب العمل [اسم صاحب العمل] في
[التحقق من أهلية التوظيف] مع سجالت إدارة الضمان االجتماعي (SSA) ، ووزارة األمن الداخلي األمريكية (DHS)؛ 

للتأكد من أهليتك للعمل بالواليات المتحدة األمريكية. 
 

لماذا تلقيت هذا اإلشعار: 
لقد تلقيت هذا اإلشعار من [اسم صاحب العمل]، ألنه يبدو أن بعض المعلومات الخاصة بك، والتي أدخلها صاحب العمل 
على E-Verify ال تطابق السجالت الحالية لوزارة األمن الداخلي DHS. وهذا ال يعني بالضرورة أنك قد تقدمت 
بمعلومات غير صحيحة لصاحب العمل، أو أنه غير مصرح لك بالعمل بالواليات المتحدة األمريكية. فهناك العديد من 

األسباب وراء عدم مطابقة معلوماتك - يمكنك قراءة المزيد عن هذه األسباب على الموقع التالي: 
 (https://www.uscis.gov/e-verify/employees/tentative-nonconfirmation-overview

 
بعدها، ستحتاج التخاذ بعض الخطوات قبل أن يسمح E-Verify لصاحب العمل بمعرفة أنه مصرح لك بالعمل في 

الواليات المتحدة األمريكية. 
  

ماذا تحتاج أن تفعل: 
１- راجع معلوماتك أعلى هذه الصفحة: دع [اسم صاحب العمل] يعرف ما إذا كان هناك أية أخطاء. سيتمكن 
صاحب العمل من غلق هذه الحالة، وإدخال المعلومات السليمة في E-Verify مرة أخرى، ونأمل أن ُتحل هذه 

المشكلة. إذا كانت معلوماتك سليمة، انتقل للخطوة الثانية. 
２- قرر ما إذا كنت تريد اتخاذ إجراء لحل هذه المشكلة: إذا كانت معلوماتك الواردة أعاله سليمة، يمكنك أن تختار 
اتخاذ إجراء لتصحيح السجل الخاص بك؛ ليمكن لسجالت وزارة األمن الداخلي DHS أن توضح أنه مسموح لك 

بالعمل بالواليات المتحدة األمريكية. 
 

إذا قررت أال تتخذ أي إجراء لحل هذه القضية، لن يتمكن E-Verify من التأكيد على أنه مسموح لك بالعمل 
بالواليات المتحدة األمريكية، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب العمل إنهاء العمل معك. 

 
للحصول على معلومات عن حقوق الموظف ومسؤولياته، يمكنك زيارة 

 .www.uscis.gov/e-verify/employees/employee-rights-and-responsibilities 
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 :اتخاذ اإلجراءات لحل المشكلة
من تاريخ إرسال صاحب العمل ، DHSمع وزارة األمن الداخلي  للتواصلالتخاذ إجراء حكومية  أمامك ثمانية أيام عمل

بالتاريخ الذي عليك أن تقوم فيه  . على صاحب العمل أن يمنحك تأكيد تاريخ الحالة، والذي سيخبركE-Verifyللحالة في 
 .DHSالتواصل مع وزارة األمن الداخلي ب
 

 :DHS التواصل مع وزارة األمن الداخلي
 ، (TTY: 800-877-8339) 7781-897-888على  DHS، اتصل بوزارة األمن الداخلي القضيةالتخاذ إجراء لحل هذه 

 على العمل في تفاصيل حالتك. موظفسيساعدك 
؛ ليمكنك اإلشارة إليه. ربما سيطلب منك DHSأجعل هذا اإلشعار مفتوًحا أمامك عند التواصل مع وزارة األمن الداخلي 

وزارة األمن الداخلي معلومات إضافية أو مستندات لحل هذه القضية. إذا كنت تحتاج للمساعدة بلغة أخرى، تأكد  موظف
 من طلب مترجم. 

 
 myE-Verify لمتابعة حالتك، قم بزيارة

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

من فضلك وضح أدناه إذا كنت تنوي أو ال تنوي استكمال الحالة القضية 

 أختار أن: (علَّم على واحدة فقط)

 . أتفهم أنه متاح لي الوقت حتى ............ التخاذ إجراء.E-Verifyشكلة سأتخذ اإلجراءات لحل م      

 من التأكيد  E-Verify. أتفهم أنه في حالة عدم اتخاذ إجراء، لن يتمكن E-Verify مشكلةلن أتخذ إجراء لحل     
 بإنهاء العمل معي.ه ربما يقوم صاحب العمل بالواليات المتحدة وأنبالعمل مسموح لي على أنه 

  التاريخ  الموظفتوقيع 
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