
 

 

 

مزيد کاروائی کی اطالع 
 (TNC) امکانی غير تصديق

 ((SSA) سوشل سيکيورڻی ايڈمنسڻريشن)

 For SSA Field Office Staff: use EV-STAR and see POMS RM 10245.005ff
  

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

مالزم کا پيدائش کا مہينہ اور سال  مالزم کا اے - نمبر
  

کيس کی تصديق کا تمبر امکانی غير تصديق کی تاريخ  
اس اطالع کی وجہ: 

 
 

 

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 آيا آپ يونائيڻيڈ سڻيڻس ميں کام کرنے کے مجاز ہيں۔ 

آپ کو يہ اطالع کيوں موصول ہوئی ہے: 

 (”E-Verify“) آپ کو مزيد کاروائی کا اطالعی 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 مسلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کی معلومات درست ہيں تو آپ اقدام نمبر 2 کی طرف جائيں۔  
يہ فيصلہ کريں کہ کی 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 اور SSA 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 پاس آپ کے مالک کی جانب سے ”E-Verify" کو کيس بهيجے جانے کی تاريخ کے بعد وفاقی حکومت کے 8 کام کے دنوں 
کا وقت ہے جس ميں آپ SSA کے فيلڈ آفس جا سکتے ہيں۔  آپ کے مالک کے لئے ضروری ہے کہ وه آپ کو تصديق کی تاريخ کا 

حوالہ فراہم کرے، جس سے آپ کو يہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کس تاريخ کو SSA جانا ہے۔ 
 

 
SSA کے فيلڈ آفس کا دوره: 

کيس کو حل کرنے کے لئے اقدامات کا آغاذ کرنے کے لئے، آپ کو الزمی طور پر SSA کے فيلڈ آفس کا دوره کرنا پڑے گا تاکہ آپ 
اپنی معلومات اپ ڈيٹ کرواسکيں۔ اگر آپ کسی ايسے عالقے ميں رہتے ہيں جہاں SSA کارڈ سينڻر ہے، تو آپ کو SSA کے کارڈ 
سينڻر جانا ہوگا۔ SSA کے آفس کا پتہ حاصل کرنے کے لئے وزٹ کريں www.socialsecurity.gov/locator ,  يا اس نمبر پر 

SSA کال کريں ) 1213-772-800ڻی ڻی وائے .(800-325-0778: 

جب آپ SSA کے آفس آئيں تواس مزيد کاروائی کے اطالع کو اپنے ہمراه الئيں۔ SSA کو بتائيں کہ آپ  E-Verify کے مسلے کا شکار 
ہيں۔ 

SSA بغير کسی ثبوت کے آپ کا ريکارڈ تبديل نہی کرسکتا۔ درج ذيل ميں مثال کے طور پر کچه دستاويزات کا حوالہ ہے تاکہ آپ کی 
عمر، شناخت، نام کی تبديلی، اور شہريت کا احوال ثابت کيا جاسکے۔ اپنے ساته اصلی دستاويزات الئيں نا کہ فوڻو کاپياں: 

عمر کا ثبوت: پيدائش سرڻيفيکيٹ يا پاسپورٹ   •
شناخت کا ثبوت: ڈرائيونگ الئسينس يا پاسپورٹ   •

قانونی طور پر نام کی تبديلی: نکاح نامہ، اگر آپ کا موجوده نام ايس ايس اين کارڈ پر نہی ہے۔   •
امريکی شہريت يا کام کا اجازت نامہ کا احوال کا ثبوت:   •

اگر امريکی شہريت ہو – ايک نيوڻراالئزيشن سرڻيفيکيٹ، يو۔ايس پبلک برته سرتيفيکيٹ، يا يو۔ايس پاسپورٹ يا   o
اگر آپ امريکی شہری نہی ہيں – مستقل رہائش کارڈ (فارم آئی-551)، مالزمت کا اجازت نامہ (فارم آئی-766)، يا   o

آمد –روانگی کا ريکارڈ (فارم آئی-94) جس پر آپ کی مالزمت کا احوال ظاہر ہو۔ 

 

 

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۔ 

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

ميں اس  E-Verify کيس کو حل کرنے کے لئے اقدامات کروں گا/گی۔ ميں سمجهتا/تی ہوں کہ ــــــــــ تک مجهے اقدام کرنا ہوگا۔  

 E- کيس کو حل کرنے کے لئے کوئی اقدام نہی کروں گا/گی۔ مجهے معلوم ہے کہ اگر ميں نے کوئی اقدام نہ کيا E-Verify ميں اس
Verify کيس کو حل کرنے کے لئے تو E-Verify  مجهے امريکہ ميں کام کرنے کی اجازت نہی دے سکے گا اور ميرا مالک ميری 

نوکری برخواست کرسکتا ہے۔ 
 تاريخ  مالزم کے دستخط  
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