
 

Referral Date Confirmation 
Social Security Administration Tentative Nonconfirmation (SSA TNC) 

 
E-Verify Case Verification Number:  
 
 
 
Pangalan ng Empleyado:  
 
 
 
Sinangguni ng iyong employer ang iyong kaso sa E-Verify to SSA pagkatapos mong magdesisyon na 
lumaban (gumawa ng aksyon para ma-resolba) ang SSA Tentative Nonconfirmation (SSA TNC). 
Kinukumpirma ng dokumentong ito na ang iyong kaso ay sinangguni sa DHS.  
 
Ano ang kailangan mong gawin  

Bumisita sa SSA field office sa loob ng 8 Federal Government working days, bago                            
(MM/DD/YYYY), para masimulang maresolba ang SSA TNC. Kung hindi mo natanggap ang SSA TNC 
Further Action Notice mula sa iyong employer, kontakin ang iyong employer kaagad para makakuha ng 
notice.  

Kasama ng SSA TNC Further Action Notice ang mga impormasyon ukol sa iyong kaso sa E-Verify at kung 
aling mga dokumento ang kailangan pagkontak mo sa DHS. Dapat ay mayroon kang SSA TNC Further 
Action Notice pagkontak mo sa DHS. 

Kung hindi ka gagawa ng aksyon sa loob ng 8 Federal Government working days, bago                                
(MM/DD/YYYY), isang Final Nonconfirmation ang ibibigay at maaaring wakasan ang iyong employer ang 
iyong trabaho. Dapat ay pumayag ang mga employers na labanan mo ang SSA TNC at hindi maaaring 
umaksyon laban sa iyo dahil sa SSA TNC habang ikaw at lumalaban sa SSA TNC at ang iyong kaso sa E-
Verify ay nakabitin. 

Pasa sa Karagdagang Impormasyon 

Kung may tanong kung ano ang dapat gawin, kontakin ang E-Veriify sa 888-897-7781 (TTY: 877-875-
6028) o email EVerify@dhs.gov. Kung kailangan mo ng tulong sa wika maliban sa Ingles, maaari kang 
magtanong sa E-Verify constumer service para sa isang interpreter. Para sa karagdagang impormasyon 
sa E-Verify, kabilang ang aming privacy practices and program rules, bisitahin ang E-Verify website at 
www.dhs.gov/E-Verify.  
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