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 بدانيد I-9آنچه بايد در مورد فورم : پناھندگان و پناھجويان
 

را تکميل کنيد؛ اين فورم دولتی نشان می دھد که شما مجاز به کار در آمريکا » I-9فورم «برای کار کردن در اياالت متحده بايد 
 بعيض قائل شده باشندعليه شما تاحتمال دارد که کارفرمايانی که قوانين را رعايت نکرده اند .   ھستيد

 

 .بايد اطالعات شخصی خود را وارد کنيد  I-9 در فورم 1در قسمت 
  از آنجا که شما اجازه کار دائمی داريد .  محسوب می شوند» اشخاص غير با اجازه کار«پناھندگان و پناھجويان به عنوان

 .  وارد کنيدرا ) صدق نمی کند(» N/A«در قسمت مربوط به تاريخ انقضای مجوز کار بايد 
  اگر بخواھيد شماره پذيرشI-94   را به عوض شماره ثبت اشخاص غير وارد کنيد، شماره گذرنامه خود را ھم، اگر

 .  »N/A«اگر گذرنامه نداريد در قسمت مربوط به اطالعات گذرنامه بنويسيد .  گذرنامه داريد، وارد کنيد
  اگر در کارتI-94  شماره  ،است و شماره کارت خط خورده باشد، شماره دست نوشته شما شماره ای با دست نوشته شده

I-94  شما محسوب می شود. 
 

 .بايد مدارکی را به کارفرما ارائه دھيد که ھويت شما و اجازه کار شما را نشان دھد I-9فورم  2در قسمت 
  فورمI-9  فھرست  -سه فھرست مدارک قابل قبول داردA )ما را بطور توام نشان می مدارکی که ھويت و اجازه کار ش

شما بايد يکی از مورد زير را ارائه ).  مدارک مربوط به مجوز کار شما( Cو فھرست ) مدارک ھويت( B، فھرست )دھد
 .Cبه عالوه يک مدرک از فھرست  Bترکيب يک مدرک از فھرست  يا Aيک مدرک از فھرست  يادھيد، 

 مشروط بيمه ھای اجتماعی داشته باشيد، کارفرمای شما نمی تواند از شما يا کارت غير  شيداگر مدرک ھويت دولتی داشته با
 .اجازه کار درخواست کند

  فورم ،پناھنده ھستيداگر شماI-94  شما بايد دارای مدرکی از فھرستA  روز از تاريخ استخدام  90باشد که برای مدت
يا ترکيب يک مدرک  Aيا يک مدرک ديگر از فھرست  روز، بايد يکی از مورد زير را ارائه دھيد، 90بعد از .  استمعتبر 

 .را ارائه دھيد Cبه عالوه يک مدرک از فھرست  Bاز فھرست 
 می توانيد از فورم ،پناھجو ھستيد اگر شماI-94  خود به عنوان مدرکی از فھرستC استفاده کنيد  . 

 

 .کند یيک کارفرما فقط در شرايط خاص حق دارد تقاضای مدارک ديگر
  مجوز کار نشان داده باشيد، کارفرما می تواند پس از انقضای تاريخ مجوز کار از شما مدرک ديگری  2اکر در قسمت

، مانند کارت غير Cھر کدام از مدارک فھرست  يا Aمدرک منقضی نشده ای از فھرست  يادر اين حالت شما بايد .  بخواھد
 . ا الزم نيست دوباره مجوز کار خود را نشان دھيددر اينج.  مشروط بيمه ھای اجمتاعی، را نشان دھيد

  اگر مدارکی ار فھرستB   و فھرستC  ارائه داده ايد، مانند کارت شناسايی ايالتی و کارت غيرمشروط بيمه  2در قسمت
ضی حق ندارد اين مدارک را دوباره از شما بخواھد، حتی اگر مجوز کار شما منق حق نداردھای اجتماعی، کارفرمای شما 

 .شده باشد
 

 .برای شروع کار نياز نداريد شماره بيمه اجتماعی داشته باشيد
  اجازه دھد شما کار کنيد و بايد دستمزد شما را بپردازد، حتی اگر شما ھنوز شماره بيمه ھای اجتماعی نداشته  بايدکارفرما

 .باشيد
 سفيد  1حل شماره بيمه اجتماعی را در قسمت اگر در زمان شروع کار ھنوز شماره بيمه ھای اجتماعی نداشته باشيد، م

 .استفاده کند ھم بايد انجام دھيد E-Verifyاين کار را حتی اگر کارفرما از فورم .  بگذاريد
 

تماس بگيريد يا به  7688-255-800-1 و تبعيض سئواالتی داريد به خط کمک تلفنی رايگان I-9اگر در مورد فورم 
خدمات ترجمه برای زبان ھای  خارجی نيز موجود . مراجعه کنيد out/oscwww.justice.gov/crt/abوب سايت

 .است
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