
E-Verify là một chương trình dựa trên Internet do Chính Phủ Hoa Kỳ điều hành. Các doanh 
nghiệp sử dụng E-Verify để kiểm tra xem nhân viên của mình có thể làm việc một cách hợp 
pháp không. Khi quý vị nộp hồ sơ xin việc cho một doanh nghiệp có sử dụng E-Verify, doanh 
nghiệp đó phải thông báo cho quý vị biết rằng họ sử dụng E-Verify. Nếu doanh nghiệp của quý 
vị sử dụng E-Verify, quý vị sẽ có một số quyền lợi nào đó. 

Nếu Quý Vị có Quyền Làm Việc, Đừng Để Bất Cứ Ai Tước Mất Quyền Đó 

Biết Rõ Quyền Của Quý Vị! 
Những Điều Quý Vị Cần Biết Về E-Verify 

E-Verify Hoạt Động Như Thế Nào 
 E-Verify so sánh thông tin từ Mẫu I-9 của quý vị

với thông tin trong hồ sơ nhập cư, An Ninh Xã 
Hội và các hồ sơ khác của chính phủ. 

 E-Verify sẽ xác nhận rằng quý vị có thể làm việc
một cách hợp pháp nếu thông tin trùng khớp.

 Nếu thông tin không trùng khớp, doanh nghiệp
phải báo cho quý vị biết là có vấn đề và gửi văn
bản hướng dẫn quý vị cách khắc phục và thời
hạn phải liên lạc với chính phủ

 E-Verify sẽ gửi email trực tiếp thông báo cho quý
vị về vấn đề cần khắc phục nếu quý vị có ghi địa
chỉ email trong Mẫu I-9 của mình.

Doanh nghiệp không thể: 
 Kiểm tra thông tin của quý vị trong E-Verify cho

đến khi quý vị đã được tuyển dụng và điền đầy đủ
vào Mẫu I-9.

 Sử dụng E-Verify để thẩm
định lại.

 Không cho quý vị làm việc
sau khi quý vị đã điền đầy đủ
vào Mẫu I-9 chỉ vì quý vị
chưa nhận được Số An Ninh
Xã Hội.

Quý Vị Có Các Quyền 
Trong Khi Đang Khắc 

Phục Vấn Đề với E-Verify 
Trong khi quý vị đang khắc phục vấn 
đề với hồ sơ E-Verify của mình, 
doanh nghiệp của quý vị không thể: 

 Sa thải quý vị
 Đình chỉ quý vị
 Trì hoãn ngày bắt đầu làm việc

hoặc đào tạo của quý vị
 Tìm cách làm cho quý vị phải bỏ

việc
 Cắt giảm giờ làm việc của quý vị
 Từ chối trả lương cho phần công

việc mà quý vị đã làm

Hãy Gọi cho OSC nếu: 
 Doanh nghiệp của quý vị chỉ sử dụng E-Verify cho những

người nhập cư, những người đến từ một quốc gia nào đó
hoặc những người trông có vẻ là “người nước ngoài”

 Doanh nghiệp không cho quý vị làm việc hoặc có hành động
khác bất lợi đối với quý vị khi quý vị đang khắc phục vấn đề E
-Verify

 Quý vị bị yêu cầu phải xuất trình một tài liệu cụ thể, thay vì
quý vị được lựa chọn, theo Mẫu I-9 và E-Verify

Đường Dây Nóng Dành Cho Người Lao Động: 
1-800-255-7688 

(Có sẵn dịch vụ thông dịch ngôn ngữ)  

www.justice.gov/crt/about/osc 

Hãy Gọi cho E-
Verify để được 
Trợ Giúp về Hồ 
Sơ E-Verify của 

Quý Vị 

1-888-897-7781 
(Có sẵn dịch vụ thông dịch ngôn ngữ) 

www.dhs.gov/everify  
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