
یستخدمھ صاحب .  ھو برنامج یعتمد على اإلنترنت ومدارمن قبل الحكومة األمریكیة  E-Verifyبرنامج 
یجب على صاحب العمل أبالغك في حالة .  للتحقق من أھلیة الموظف للعمل من الناحیة القانونیة  العمل

-Eوإذا كان صاحب العمل یستخدم برنامج .  عند تقدیمك طلب العمل عنده  E-Verifyأستخدامھ لبرنامج 
Verify فأعلم أن لدیك حقوق معینة. 

 إذا كان لدیك الحق للعمل، فال تدع أحداً یسلبك ھذا الحق

لدیك حقوق أثناء حل مشكلة متعلقة     
برنامج        بأستخدام

E-Verify 
یحظر على صاحب العمل اتخاذ اإلجراءات 

التالیة عند محاولتك أصالح مشكلة ما في
:E-Verifyبرنامج  

فصلك من العمل 
 توقیفك عن العمل

تأخیرموعد مباشرتك بالعمل أو 
بالتدریب

 إجبارك على ترك العمل
 تقلیل ساعات عملك

عدم دفع أجرك لعمل قد أنجزتھ 
 ً مسبقا

:في حالة) OSC(أتصل بمكتب المدعي الخاص 
على المھاجرین، وعلى من ھم   E-Verifyاستخدام صاحب العمل برنامج 

 ".أجانب"من دولة معینة أو الذین یبدو أنھم 
عندما یمنعك صاحب العمل من العمل أو یتخذ إجراءات أخرى ضدك أثناء 

 .E-Verifyمحاولتك لحل مشكلة برنامج 
وبرنامج    I-9مطالبتك بتقدیم وثیقة معینة بدالً من ما تختاره انت لنموذج 

E-Verify
7688-255-800-1: الرقم المباشر للعمال

أجھزة االتصال في حالة أستخدام  2515-237-800-1: أوالرقم
)الترجمة متوفرة) ((TDDعن ُبعد للصم 

 osc/about/crt/gov.justice.www 

E-Verify  بأتصل
للمساعدة في قضیتك مع

E-Verify

1-888-897-7781
 )الترجمة متوفرة(

www.dhs.gov/everify 

!أعرف حقوقك
)التحقق اإللكتروني( E-Verifyما یجب علیك معرفتھ عن برنامج 

E-Verifyطریقة عمل برنامج 
المعلومات الواردة في   E-Verifyیقارن برنامج 

المعلومات المدونة في سجالت مكاتب  مع I-9نموذج 
. الھجرة والضمان االجتماعي وسجالت األخرى

أھلیتك للعمل بشكل قانونیة عند  E-Verifyیعزز 
 .تطابق المعلومات

في حالة عدم مطایقة المعلومات ، ینبغي على رب 
العمل إعالمك بوجود مشكلة ، ویجب علیھ أن یعطیك 

توجیھات عن كیفیة إصالح المشكلة ویعطیك كذلك 
تاریخ محدد ینبغي علیك خاللھ اإلتصال بالحكومة 

 .لتصحیح وضعك
-E) وسوف یقوم العاملین ببرنامج  

Verify) باإلتصال بك مباشرة في حال ما إذا كتبت
.I-9 Form)(على النموذج رقم عنوانك األلكتروني 

:ال یستطیع صاحب العمل
ال  E-Verifyمقارنة معلوماتك فیؤئبرنامج 

I-9.بعد تعیینك وأكمال نموذج      
 .الثبات E-Verifyیسنخدم 

بسبب عدم   I-9منعك من العمل بعد أكمالك نموذج 
. أستالمك لرقم الضمان االجتماعي بعد
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