NẾU QUÝ VỊ CÓ QUYỀN ĐƯỢC LÀM VIỆC,
Đừng để bất cứ ai tước đoạt quyền này

Nếu quý vị có quyền làm việc hợp
pháp tại Hoa kỳ, có những đạo
luật bảo vệ quý vị chống lại sự
phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
Quý vị nên hiểu biết rằng –
 Trong hầu hết các trường hợp,
người chủ hãng không thể từ chối
quý vị một công việc bởi vì
nguồn gốc quốc gia hoặc tình
trạng công dân hoặc từ chối chấp
nhận các giấy tờ có thể chấp
nhận về mặt pháp lý của quý vị .
 Người chủ hãng không thể từ
chối các giấy tờ bởi vì các giấy
tờ có ngày hết hạn gần trong
tương lai.
Vietnamese

 Người chủ hãng không thể sa
thải quý vị qua việc Dùng máy vi
tính kiểm tra tình trạng hợp lệ
làm việc của một nhân viên (EVerify) mà không cho quý vị cơ
hội để giải quyết vấn đề.
 Trong hầu hết các trường hợp,
người chủ hãng không thể yêu
cầu quý vị phải là một công dân
Hoa kỳ hoặc một thường trú
nhân hợp pháp.
Nếu bất cứ những điều này xảy
ra với quý vị, hãy liên lạc với
Văn phòng Tư vấn Đặc biệt
(OSC)

Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ
của quý vị:
Số điện thoại: 1-800-255-7688
hoặc (202) 616-5594
Cho người có khuyết tật về thính
giác (TTY), hãy gọi số điện thoại:
1-800-237-2515 hoặc
(202) 616-5525

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
Văn Phòng Phụ Trách Dân
Quyền
Văn phòng Tư vấn Đặc biệt Phụ
trách những Hành vi Nhân dụng
Bất công Liên quan tới Di trú .
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