
 
 

 تأكيد تاريخ اإلحالة

إخطار بعدم التأكيد المبدئي للموظف من وزارة األمن 
 )DHS TNC(الوطني األمريكي 

 
 : رقم التحقق من الحالة على نظام التحقق اإللكتروني

 
 
 

  :اسم الموظف
 
 
 

في إخطار عدم ) اتخاذ إجراء للفصل(أحال صاحب العمل الخاص بك حالتك على نظام التحقق اإللكتروني إلى وزارة األمن الوطني بعد قرارك بالتفنيد 
 . األمريكيتؤكد هذه الوثيقة على أن حالتك قد تم إحالتها إلى وزارة األمن الوطني . التأكيد المبدئي الصادر عن وزارة األمان الوطني األمريكي

 
 ماذا يتعين عليك فعله 

، للبدء في الفصل في إخطار عدم التأكيد )      /    /    (بحلول أيام عمل للحكومة الفيدرالية،  8في غضون االتصال بوزارة األمن الوطني األمريكي 
الخاص بإخطار عدم التأكيد المبدئي الصادر عن وزارة  إذا لم تتلقى إخطار تنفيذ إجراءات أخرى. المبدئي الصادر عن وزارة األمن الوطني األمريكي

 . األمن الوطني األمريكي من صاحب العمل الخاص بك، اتصل بصاحب العمل على الفور للحصول على هذا اإلخطار

حالتك على نظام التحقق  يحتوي إخطار تنفيذ إجراءات أخرى الخاص بإخطار عدم التأكيد المبدئي الصادر عن وزارة األمن الوطني على معلومات حول
يجب أن يكون معك إخطار تنفيذ إجراءات أخرى الخاص بإخطار عدم التأكيد . اإللكتروني والمستندات التي تحتاجها عند االتصال بوزارة األمن الوطني

 .المبدئي الصادر عن وزارة األمن الوطني عند االتصال بالوزارة

. ، سيتم إصدار عدم تأكيد نهائي وقد ينهي صاحب العمل عملك)      /    /    (بحلول للحكومة الفيدرالية، أيام عمل  8في غضون إذا لم تتخذ أي إجراء 
راء سلبي ينبغي على صاحب العمل السماح لك بتفنيد إخطار عدم التأكيد المبدئي الصادر عن وزارة األمن الوطني األمريكي وال يجوز له اتخاذ أي إج

كيد المبدئي الصادر عن وزارة األمن الوطني األمريكي الذي تقوم بتفنيده وبينما تكون حالتك على نظام التحقق اإللكتروني ضدك بسبب إخطار عدم التأ
 .معلقة

 لمزيد من المعلومات

أو ) 877-875-6028(:  888-897-7781إذا كانت لديك أية أسئلة حول ما الذي يتوجب عليك أن تفعله، اتصل بنظام التحقق اإللكتروني على رقم 
إذا كنت في حاجة لمساعدة بلغة أخري غير اإلنجليزية، يمكنك طلب ممثل عمالء نظام التحقق اإللكتروني . EVerify@dhs.govالبريد اإللكتروني

التحقق  ق اإللكتروني، بما فيها ممارسات الخصوصية وقواعد البرنامج، قم بزيارة موقعللحصول على مزيد من المعلومات حول نظام التحق. توفير مترجم
 . www.dhs.gov/E-Verifyاإللكتروني على الرابط التالي 
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