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!آپنڑے حقوق جانڑو  
'تہانوں   'E-Verifyبارے کی جاننڑ دی لوڑ اے 

E-Verify امریکی حکومت ولّوں انٹرنیٹ دے ذریعے چالیا جانڑ آال پروگرام اے۔ آجر لوکی ایہہ ویکھنڑ لئی   E-Verify ورتدے نیں کہ کی مالزمین
خواست دیندے اوه جیہڑا قانونی طریقے نال کم کر سکدے نیں۔ جدوں تسی کسے آجر نوں نوکری لئی در E-Verify ورتدا اے، تے آجر نوں چائیدا اے کہ اوه تہانوں  
E-Verifyاطالع دیوے کہ اوه  استعمال کردا اے۔ جے کدے تہاڈا آجر   E-Verify ۔ ورتدا اے، تے  تہاڈے مخصوص حقوق وه ہونڑ گے 

E-Verify  وچ موجود کوئی
مسئلہ ٹھیک کردیاں تہاڈے حقوق 

 نیں
معاملے دا کوئی مسئلہ  E-Verifyڑے نپجدوں تسی آ

:ٹھیک کر رئے ہوو، تہاڈا آجر ایہہ کم نئی کر سکدا

تہانوں نوکری توں فارغ 
نوکری توں معطل 
کم یا تربیت شروع کرنڑ لئی تہانوں اڈیک  

کرانڑا۔
تہاڈے نوکری چھڈن لئی کوشش 
 تہاڈے کم دے گھنٹے گھٹ کرنڑا 

انکار تہاڈے کیتے ہوئے کم دی اجرت دینڑ توں
کرنا

جے تہاڈے کول کم کرنڑ دا حق ہیگا، تے کسے نوں ایہہ 
کھونڑ نہ دیو۔

E-Verify کیویں کم کردا اے 
 E-Verify  تہاڈےI-9  فارم وچ موجود معلومات دا سرکاری

امیگریشن، سوشل سیکورٹی تے دیگر ریکارڈاں نال موازنہ کردا 
 اے۔

اس گل دی تصدیق  E-Verifyجےمعلومات ِہکو جئی ہوئی تے  
کر دے گا کہ تسی کم کر سکدے او۔

جے معلومات ِاکو جئی نہ ہووے، تہاڈے آجر نوں الزماً تہانوں  
تے تہانوں مسئلہ ٹھیک کرانڑ  دسنا چائیدا اے، کہ کوئی مسئلہ اے

بارے تحریری ہدایتاں دینڑیاں چائی دیاں نے تے حکومت نال 
 رابطے لئی وقت مقرر کرے۔  

-Eفارم اُتے دیندے او تے  9-جے تسی آپڑاں ای میل پتہ آئی • 
Verify   ۔تہانوں مسئلے بارے براه راست ای میل َکرے گی۔

:آجر ایہہ کم نئیں کر سکدے
 E-Verify  وچ موجود تہاڈے بارے معلومات دی پڑتال نئی کر

سکدے جدوں تائیں تہانوں نوکری تے رکھیا نئی جاندا تے تسی 
ارم بھر نئی لیندے۔ف I-9آپنڑاں 

استعمال کرنڑا۔ E-Verifyدوباره تصدیق کرنڑ لئی  
فارم بھرن توں بعد، تہانوں ایس پاروں کم کرنڑ توں باز  I-9تہاڈا  

رکھے کویں جے تہانوں اجے آپنڑا سوشل سیکورٹی نمبر نئی ملیا 
اے۔

OSC نوں کال کرو جے:
اص نوں صرف تارکین وطن، کسی خ E-Verifyجے تہاڈا آجر  

لگدے نے اوہناں لئی ہی " غیر ملکی"ملک دیاں لوکاں یا جہڑے 
استعمال کردا اے۔

دا مسئلہ ٹھیک کررے ہوو، تے تہاڈا آجر  E-Verifyجدوں تسی  
تہانوں کم نہ کرنڑ دیوے یا تہاَڈے خالف کوئی ہور کاروائی کرے

 9   I- فارم تےE-Verify  لئی تہاڈی مرضی دے بجائے تہانوں
نوں وکھانڑ بارے کہووے۔ خاص کاغذ ےکس

: کارکناں لئی ہاٹ الئن  1-800-255-7688 
 (TDD) 2515-237-800-1 یا

)زبان دی ترجمانی دستیاب اے ) 
www.justice.gov/crt/about/osc 

E-Verifyآپنڑے  معاملہ وچ  
E-Verifyمدد لئی  نوں کال  

 کرو

1-888-897-7781
)زبان دی ترجمانی دستیاب اے(  

www.dhs.gov/everify

(March 2014)


