Tổ Chức Này Tham Gia Vào
Chương Trình E-Verify

Người chủ sử dụng lao động này sẽ cung cấp cho Sở An Ninh Xã
Hội (SSA) và, nếu cần thiết, Bộ Nội An ( DHS), thông tin từ Mẫu đơn
I-9 của mỗi nhân viên mới để xác nhận sự cho phép làm việc.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu Chính phủ không thể xác nhận rằng quý
vị được phép làm việc, người chủ sử dụng lao động được yêu cầu
phải cấp cho quý vị những hướng dẫn bằng văn bản và một cơ hội
để liên lạc với DHS và/hoặc SSA trước khi thực thi hành động bất lợi
đối với quý vị, bao gồm hành động chấm dứt việc làm của quý vị.
Những người chủ sử dụng lao động không được dùng chương
trình xác nhận điện tử E-Verify để rà soát trước về người xin việc và
không được hạn chế hoặc tác động đến sự lựa chọn những tài liệu
quý vị đệ trình để dùng cho Mẫu đơn I-9.

Để xác định hồ sơ giấy tờ theo Mẫu đơn I-9 có hợp lệ hay không,
người chủ sử dụng lao động này dùng công cụ rà soát ảnh chụp
của E-Verify để so sánh ảnh chụp trên những thẻ thường trú nhân,
giấy phép làm việc, và hộ chiếu của Hoa Kỳ có khớp với ảnh chụp
chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. E-Verify cũng kiểm tra dữ kiện từ
giấy phép lái xe và th ẻ căn cước do một số tiểu bang cấp.
Nếu quý vị tin rằng chủ sử dụng lao động của quý vị đã vi phạm
những quy định trách nhiệm chiếu theo chương trình này hoặc
có sự kỳ thị đối với quý vị vì quê quán hoặc tình trạng công dân
của quý vị trong suốt quá trình xác minh đủ điều kiện làm việc,
hãy gọi cho Văn Phòng Cố Vấn Đặc Biệt th eo số 800-255-7688,
800-237-2515 (TDD) hoặc vào www.justice.gov/crt/osc.

E-Verify PhụcVụTất Cả Mọi Người
Để biết thêm chi tiết về E-Verify, vui lòng liên hệ DHS theo:

LƯU Ý :

Luật pháp liên bang đòi hỏi tất cả chủ sử dụng lao động
phải xác minh danh tính và điều kiện hợp lệ để làm việc
của tất cả những ai được thuê làm việc tại Hoa Kỳ.

888-897-7781
www.dhs.gov/E-Verify
Mẫu logo và dấu hiệu của chương t rình E-Ver if y là những nhã n hiệu đã được đăng
ký của Bộ Nội An. Nghiêm cấm vi ệc buôn bán t hương mại bi ểu tượng này.

