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Eastern Punjabi 

ਨਾਮ/ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੇਲ਼ ਨਾ ਖਾਣ ਬਾਬਤ ਆਮ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

1. ਮੈਨੰੂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (SSA) ਵੱਲ ਅਸੁਮੇਲ (no-match) ਪੱਤਰ ਿਕਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? 

SSA ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਉਸ ਸਮ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ SSA ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਬਤ ਿਕਸੇ ਰੁ਼ਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ SSA ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵਚਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  SSA ਅਸੁਮੇਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਸ਼ਬਦਜੋੜ (ਸਪੈਿਲੰਗ) ਿਵੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਡਟੈਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ 

ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ।  ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੰਯਕੁਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ, ਆਵਾਸ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਬਆਨ ਨਹ  ਹੈ।. 
 

2. ਮੈਨੰੂ SSA ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਮ ਕੀ ਕਰਾਂ?   

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ SAA ਤ ਇੱਕ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਤਰ ਿਵਚਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਤ ੇ

ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।   
• ਜੇ ਪੱਤਰ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਨਹ  ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਿਦੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ SSA 

ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਜ ਿਦਓ।. 
• ਜੇ ਪੱਤਰ ਿਵਚਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕ ੇਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ 

ਜਾਓ ਿਕ ਅਸੁਮੇਲ ਿਕਉਂ ਵਾਪਿਰਆ।. 
 

3. ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ SSA ਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?   

ਨਹ । ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤ ੇਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਿਪਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।. 
 

4. ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ SSA ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤ ਅਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਮ ਕੀ ਕਰਾਂ?  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤ ਅਸੁਮੇਲ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੋਈ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸੁਮੇਲ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ:ੇ  

• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਦਾਰੇ/ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਇਸਨੇ SSA ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।. 
• ਜੇ ਅਦਾਰੇ/ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਖੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਦਫਤਰ ਜਾਓ ਿਕ ਅਸੁਮੇਲ ਿਕਉਂ ਵਾਪਿਰਆ।. 

 

5. ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ? 

ਕੇਵਲ ਅਸੁਮੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਿਜਵ ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਦਵੀ 
ਘਟਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟ ੇਜਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ)।  ਤੁਹਾਡ ੇਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਸੁਮੇਲ ਨੋਿਟਸ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ I-9 ਭਰਨਾ ਨਹ  ਲੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ 1-800-

255-7688 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ. 
 

6. ਮੇਰੇ ਅਸੁਮੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਿਤਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਪਰ ਤਹੁਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:   
• ਅਸੁਮੇਲ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ ਦੀ ਵਾਜਬ ਿਮਆਦ।; 
• ਅਸੁਮੇਲਾਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ, ਚਾਹੇ ਤਹੁਾਡੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ।; 
• ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਦ ਤੁਸ  ਅਸੁਮੇਲ ਦ ੇਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।; 
• ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ੁਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਆਦੀ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਿਕ ਕੀ ਤਸੁ  ਅਸੁਮੇਲ ਮਸਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।. 
 

7. ਅਸੁਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਿਕੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ SSA ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ http://ssa-

custhelp.ssa.gov/app/answers/detail/a_id/1127 ਅਤੇ http://ssa-custhelp.ssa.gov/app/answers/detail/ a_id/2199/kw/2199 ’ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤ ੇਜਾਂ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਨੋਿਟਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਟਲੌ-ਫ੍ਰੀ 1-800-255-7688 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿਫਰ ਦਖੇ ੋ

http://www.justice.gov/crt/about/osc/pdf/publications/SSA/FAQs.pdf. 
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ਆਵਾਸ ਸਬੰਿਧਤ ਅਣਉਿਚਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਲ ਦਾ ਦਫਤਰ  

ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਰ ਹੌਟਲਾਈਨ:  1-800-255-7688 (ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ET) ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ http://www.justice.gov/crt/about/osc/ 

 
Eastern Punjabi 

ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ (SSN) ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਾਸਤੇ “ਅਸੁਮੇਲਾਂ” ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

 
• ਨਾਮ/ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ (SSN) ਅਸੁਮੇਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਊਰਟੀ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (SSA), ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।   
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ SSA ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੁਮੇਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਹੈ।   

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੁਮੇਲ ਨੋਿਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SSA ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।  ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ SSA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਿਕ ਅਸੁਮੇਲ ਿਕਉਂ ਵਾਪਿਰਆ।   
• ਨਾਮ/SSN ਦੇ ਅਸੁਮੇਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗ ਚੱੁਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।. 
• ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਿਵਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ 

SSA ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਨਵੀਨਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।   
• ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ  ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।. 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

• ਅਸੁਮੇਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ।; 
• ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ SSN ਹੋਵੇ।; 
• ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।; 
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮ ਵਾਸਤੇ।; 
• ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਜੋ ਵੀ 
ਹੋਵੇ।. 
 

ਤੁਹਾਨੰੂ OSC ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-800-255-7688 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ:  
 
• ਅਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ-ਿਮਆਦ ਦੇਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੁਮੇਲ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ I-9 ਭਰਨ ਲਈ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।; 
• ਕੇਵਲ ਅਸੁਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਨਹ  ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ/ਘੰਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।; 
• ਅਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ।; 
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।; 
• ਅਸੁਮੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਥ ਇੱਕ SSA ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ।. 


