
 

 حوالہ کی تاريخ کی تصديق

 SSAسوشل سيکيورڻی ايڈمنسڻريشن ممکنہ غير تصديق (

TNC( 
 

 ) مقدمہ تصديقی نمبر: E-Verifyای ويريفائی (
 
 
 

 مالزم کا نام: 
 
 
 

)، کے فيصلہ کرنے کے بعد SSA TNCممکنہ غيرتصديق ( SSAآپ کے آجر نے آپ کے مقابلہ کرنے (حل کرنے کيلئے کارروائی کرنے) 
) کو آپ کے ای ويريفائی مقدمہ کے حوالہ دينے کا فيصلہ کيا۔ دستاويز تصديق کرتی ہے کہ آپ کے کيس کو ڈی ايچ ايس SSAايس ايس اے (

)SSA سے رجوع کرنے کا کہا گيا ہے۔ ( 
 

 آپ کو کيا کرنا چاہئے 

فيلڈ  SSA وفاقی سرکاری ايام کار کے اندر 8 ) حل کرنا شروع کرنے کے لئے، (مہينہ/دن/سال) تک،SSA TNCايس ايس اے ڻی اين سی (
د کاروائی موصول نہيں ہوا ہے، يہ ) نوڻس برائے مزيSSA TNCآفس کا دوره کريں۔ اگر آپ کو اپنے آجر سے ايس ايس اے ڻی اين سی (
 نوڻس حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر اپنے آجر سے رابطہ کريں۔ 

) مزيد کارروائی نوڻس ميں آپ کے ای ويريفائی مقدمہ کے بارے ميں معلومات شامل ہيں اور يہ کہ جب SSA TNCايس ايس اے ڻی اين سی (
) نوڻس SSA TNCويزات کی ضرورت ہو گی۔ آپ کے پاس ايس ايس اے ڻی اين سی (سے رابطہ کرتے ہيں تو آپ کو کون سی دستا SSAآپ 

 ) سے رابطہ کريں۔SSA TNCبرائے مزيد کاروائی ہونا الزمی ہے جب آپايس ايس اے ڻی اين سی (

جاری کر دی جائے گی کارروائی نہيں کرتے ہيں تو، (مہينہ/دن/سال) تک، ايک حتمی غير تصديق  وفاقی سرکاری ايام کار کے اندر 8 اگر آپ
) مقابلہ کرنے کی اجازت دينا SSA TNCاور آپ کا آجر آپ کی مالزمت ختم کر سکتا ہے۔ آجروں کو آپ کو ايک ايس ايس اے ڻی اين سی (

) کی وجہ سے کوئی شديد عداوتی کاروائی نہيں کر سکتے ہيں جبکہ SSA TNCالزمی ہے اور وه آپ کے خالف ايس ايس اے ڻی اين سی (
 ) کا مقدمہ زير التواء ہو۔E-Verify) لڑ رہے ہوں اور آپ کا ای ويريفائی (SSA TNCايس ايس اے ڻی اين سی (TNCآپ 

 مزيد معلومات کے ليے

 :TTY( 7781-897-888) سے درج ذيل پر رابطہ کريں E-Verifyاگر آپ کا اس بارے ميں سوال ہے کہ کيا کيا جائے، تو ای ويريفائی (
پر ای ميل کريں۔ اگر آپ کو انگريزی کے عالوه کسی اور زبان ميں معاونت کی ضرورت ہے،  Verify@dhs.gov-E) يا 6028-875-877

ات ) کے بارے ميں مزيد معلومE Verify) صارف نمائنده کو ايک مترجم کيلئے کہہ سکتے ہيں۔ ای ويريفائی (E-Verifyتو آپ ای ويريفائی (
) کی ويب سائٹ Verify-Eای ويريفائی (  پر Verify-www.dhs.gov/Eکيلئے، بشمول ہمارے رازادری کے عمل اور پروگرام کے قوانين، 

 مالحظہ فرمائيں۔ 
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	مزید معلومات کے لیے
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