
 

 

 دتی پر مبنی معامالتمالزمت سے متعلق زيا –آفس آف دی سپيشل کونسل فار اميگريشن 
   يو ايس ڈيپارٹمنٹ آف جسٹس سول رائيٹس ڈويژن

 

Western Punjabi 

 !آپنے حقوق جانو
 آپنڑيں کم کرنڑ دے حقوق بارے جانو

 

امريکہ دے محکمہ انصاف دے شہری حقوق دے ڈويژن دا ِاک دفتر ايس گل دی يقين دہانی لئی وقف اے کہ آجر قوميت يا اميگريشن دی 
ی اے۔ مخصوص کارکناں نوں صورت حال دی بنياد تے اوہناں لوکاں وچ فرق نہ کرنڑ جناں نوں امريکہ وچ کم کرنڑ دی اجازت دتی گئ

قومی پس منظر دی بنياد تے (اوہناں دے آبائی وطن پاروں يا اوہناں دی شکل وصورت کسے خاص عالقے دياں لوکاں نال رلن ملن پاروں 
يا کم دينڑ  ، کم توں کڈ دينڑا)اميگريشن دی صورت حال تے امتياز(يا ايس بنياد تے کہ اوه امريکی شہری ہيگے نے يا نئيں ) وکھرا ورتارا

توں انکار کرنڑا غير قانونی اے۔ قانون کارکناں نوں ايہو جے آجراں کولوں وی تحفظ فراہم کردا اے جيڑے کم کرنڑ دی اجازت بارے 
 کردے۔ ںسارے کاغذات منگدے نيں يا جيڑے تعصب دی بنياد توں قابل قبول کاغذات نوں وی تسليم نئي بوہت

  ر ميرے خالف امتياز کردا پيہا اےميں ايہہ کيويں دس سکنا واں کہ آج
 :امتياز کردا ہووے، جے اوه تےہو سکدا اے کہ کوئی آجر قوميت يا اميگريشن دی صورت حال دی بنياد 

 کھانڑ۔و" گرين کارڈ"مخصوص کارکن اوہنوں کجھ کہ اے مطالبہ کردا  ○

 ۔دا پجھےکاغذ  سےکودھ کے فارم پورا کرنڑ لئی درکار دستاويزات توں عالوه  I‐9نوں مخصوص کارکناں  ○
 ۔ا اےرد کر دقانونی درست دستاويزات نوں  یکم د ○
شروع کرنڑ توں انکار کر ديندا  پاروں کمفرق ہونڑ کوئی  وچمخصوص کارکناں نوں اوہناں دے ناں تے سوشل سيکورٹی نمبر  ○

 ۔اے
 ۔اےکول سوشل سيکورٹی نمبر يا گرين کارڈ نئی کم نہ ديندا ہووے کہ اوہناں  پاروںس يتے پناه لينڑ آلياں نوں ا مہاجراں ○
 ۔ )تاں جے ايہ قانونی تقاضا نہ ہووے(شہرياں نوں کم تے رکھے امريکی  صرف ○
 بارے ُپچھے۔ دستاويزاںی دں ای کم دی اجازت کارکناں نوں نوکری دينڑ توں پہال مخصوص ○

دوجياں اوس نے ے، پر اسنڑ دی وجہ توں نوکری توں کڈ ديندا غلط د غير دستاويزی حالتا وکڑڑاں پچھنکارکناں نوں تے آپ مخصوص ○
  ا ہووے۔يکم توں نہ کڈ پاروںغلط دسنڑ  وکڑڑاں پچھنکارکناں نوں آپ

 

E‐Verify  ؟اےبارے کی خيال 
E‐Verify  ِمالزماں نوں کم  ےاوہناں دکی  کہ يںآجر ايس گل دی تصديق کرنڑ لئی استعمال کردے ن ھنوں کجيج اےک اليکٹرانک پروگرام ا

ے جانڑ آلے کارکناں لئی استعمال کيتا جاندا اے۔ کھرنويں  تےصورتاں توں عالوه، ايہہ پروگرام کم  ھکہ نئی۔ کجاے کرنڑ دی اجازت 
يشن دا استعمال قوميت يا اميگر E‐Verifyاک آجر دا دا۔ کدے وی نئی ورتيا جانڑا چائينوں  E‐Verifyمالزمت دی درخواست دينڑ آلياں تے 

  :، جے او ی بنياد تے وکھرے ورتارے آال ہو سکدا اےدی صورت حال د

○ E‐Verify  ۔ رکھے ہوئے، پر سارياں لئی نئی، مالزماں دی پٰڑتال لئی ورتدا اےنّويں  ھکجصرف نوں 
○ E‐Verify  نے، پر سارے نئيں، مالزماں دی پڑتال لئی ورتدا اےُپرا ھکجموجوده مالزماں وچوں نوں )E‐Verify  نوں عام طور

 ۔)چائيدا اے استعمال کرنا رکھن ويلےمالزم صرف  تے
ريخ تے تاخير کردا اے، ادا اے يا کم شروع کرنڑ دی ت مخصوص کارکناں نوں انکار کردے نال )  TNCs( آزمائشی غير مصدقہ ○

 ۔ ے ہونڑئٹھيک کر ر TNCsڑی نآپ کارکنان هاوجدوں کہ 

o  مخصوص کارکناں نوںE‐Verify  ۔۔دا کہوے گزرنڑ نظام توں" ے پڑتالآپ"دے   

    

  ؟ئيدا اےے، تے تہانوں کی کرنا چابھگت چکيا ہووتوں وکھرے ورتارے س يا بندهنڑ آال نيا تہاڈا کوئی جا آپجے تسی 
اميگريشن توں متعلق غير منصفانہ مشقاں لئی خصوصی مشاورت دا موجود  وچ ڈويژن ے شہری حقوق دےد مريکہ دے محکمہ انصافا

،  TDD(کر بمطابق ای ايس ٹی۔ يبجے ت 5توں شام  9کال کرو، صبح  تے 7688‐255‐800‐1: ورکر ہاٹ الئن نمبری د) OSC( دفتر
آجر ۔ اے۔ تہانوں آپڑاں ناں دسنڑ دی لوڑ نئيں، تے تہاڈی مدد لئی ترجمان وی موجود )2515‐237‐800‐1: سماعت توں محروم لوکاں لئی

ے وفون کرن دی وجہ توں دھمکی دے، اوہدی بے عزتی کرے يا اوہنوں ڈرا تےاوه کسی بندے نوں ہاٹ الئن کہ  اےلئی ايہہ غيرقانونی 
  http://www.justice.gov/crt/about/osc: وويکھفون کرو يا  تےمعلومات لئی ہاٹ الئن  ہور ے۔ودھمکا


