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  )I-9(ما الذي تحتاجون إلى معرفته حول النموذج  :الالجئون والالجئون السياسيون
 

ك بالعمل"I-9النموذج "للعمل في الواليات المتحدة، يتعين عليك إكمال  ه مصرح ل    .، وھي استمارة حكومية تستخدم للتحقق من أن
  .سون التمييز ضدكأصحاب العمل اللذين ال يلتزمون بالتعليمات والقواعد ربما يمار

 
  .، يتعين عليك تزويد معلومات عن نفسكI-9من النموذج  1بالنسبة للقسم  

  ين عليك أن تكتب   ".أجانب مصرح لھم بالعمل"يعتبر الالجئون والالجئون السياسيون ل، يتع اً للعم " N/A"ألن لديك حقاً دائم
   .الخاص بك في الفراغ الخاص بتاريخ االنتھاء لتصريح العمل") ال ينطبق("

  إذا اخترت تزويد رقم قبول نموذجI-94  م جواز السفر الخاص بك إن الخاص بك بدالً من رقم تسجيل األجانب، قم بتزويد رق
   .في فراغ بيانات جواز السفر الخاص بك" N/A"إذا لم يكن لديك جواز سفر، يتعين عليك أن تكتب   كان لديك جواز سفر

  إذا كانت بطاقةI-94 رقم الخاص بقاً،  يكون ال وع مس م مشطوب مطب ى جانب رق د إل وب بخط الي م مكت ى رق وي عل ة بك تحت
 .الخاص بك I-94المكتوب بخط اليد ھو رقم 

 
ك وتصريح العمل I-9من نموذج  2بالنسبة للقسم  ك تثبت ھويت ى صاحب العمل الخاص ب ة إل ديم وثيق ك تق ين علي ، يتع

  .الخاص بك
 الوثائق لنموذج  ھناك ثالثة قوائم مقبولة منI-9 –  ـ ) وثائق الھوية(، ب )وثائق تجمع بين الھوية وتصريح العمل(القائمة أ و ج

ايتعين عليك أن تبين اختيارك   ).وثائق تصريح العمل( ة ب، أو   إم اً للقائم ائق وفق ة أ، أو مزيج من الوث ا للقائم ة واحدة وفق وثيق
 .وثيقة واحد وفقاً للقائمة جـ

  ر ال يمكن لصاحب اعي غي ة ضمان اجتم ة و بطاق ة الدول ة ھوي ديك بطاق ان ل ة تصريح عمل إن ك العمل أن يلزمك بتقديم وثيق
 .مقيدة

  إذا كنت الجئاً، يكونI-94  دة الخاص بك اريخ تعيينك 90وثيقة القائمة أ وتكون صالحة لم اً من ت د   .يوم ين  90بع اً، يتع يوم
 . القائمة ب أو وثيقة من القائمة جـ على تقديم وثيقة القائمة أ أخرى أو مزيح من

  يمكنك استخدام نموذج  الجئاً سياسياً،إن كنتI-94 كوثيقة القائمة جـ.   
 

  .يحق للموظف أن يطلب منك الوثائق مرة أخرى ولكن في ظروف محدودة
  اء صالحية 2عندما تقوم بتقديم وثيقة تصرخ العمل في القسم د انتھ ة أخرى عن ديم وثيق ، سوف يطلب منك صاحب العمل تق

وثيقة سارية المفعول وفقا  أووثيقة سارية المفعول وفقا للقائمة أ إما في ھذا الوقت، يمكنك تقديم   .وثيقة تصريح العمل الخاص بك
ثالً للقائمة ب وذلك حسب اختيارك،  دة م ر المقي رة   . كبطاقة الضمان االجتماعي غي ة تصريح عمل م ديم وثيق ن يكون عليك تق ل

  .أخرى
  دة، ال 2إذا قمت بتقديم وثائق وفقاً للقائمة ب والقائمة جـ في القسم ر مقي اعي غي ة ضمان اجتم ة أو بطاق ، مثل بطاقة ھوية الدول

 . ى، حتى وإن كان تصريح العمل الخاص بك منتھي الصالحيةيكون لصاحب العمل أن يطلب مشاھدة وثائقك مرة أخر
 

  .لن تكون بحاجة إلى رقم الضمان االجتماعي الخاص بك للبدء بالعمل
  م الضمان ى رق م تحصل عل ى وإن ل ل حت ل العم ك مقاب دفع ل ل وأن ي ك بالعم مح ل ل أن يس ى صاحب العم ين عل يتع

 .االجتماعي الخاص بك بعد
 اعي في القسم إذا لم تحصل على رقمك ف م الضمان االجتم ة رق رك خان ك، ات   .فارغة 1ي وقت بدء العمل الخاص ب

 .E-Verifyينطبق ھذا األمر ويعتبر صحيحا حتى وإن كان صاحب العمل الخاص بك يستخدم 
 

-255-800-1والتمييز، اتصلوا على الخط الساخن المجاني الخاص بنا على الرقم  I-9إن كان لديكم أسئلة أخرى حول 
 يتوفر مترجمين للغات األجنبية www.justice.gov/crt/about/osc أو تفضلوا بزيارة موقعنا اإللكتروني  7688
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