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ى رخأات ءارجإيذ فنتر اطخإ

ن ماضلاة رازون مف ظوللمي ئدبمالد يكتأالم دعبر طاخإ


) SSA TNCي (عامتجاال
STAR and see POMS RM 10245.005ff For SSA Field Office Staff: use EV 

ةئلعالام سا ول األف ظولماسم ا

فظولملي عاتمجاالن اضملام قر فظوملاالد يمنة س  /رهش

يعاتمجالان امضلارة ازون عر ادصلاي ئدبملايد كأتلام عدر اطخإخ يرات ة لاحلان مق قحتلام قر
م دعر اطخإر ادصإب بس

: ا هذي ئدبملايد كأتلا

 :لمعالب حصالت ادشارإ
 .تقوب رقأي فد رافناى علف ظوملاع مذا هي ئدبمالد يكأتالم دعر اطخإع جرا.1

ة ديلوأ، اهلو أه لة يساسأة غلكة يزيلجنإلاث دحتيال  فظوملان اكا ذإا ذهى رخأت اءارجإذ يفنتر اطخإن مة مجرتُمة خسنبف ظوملاد يوزتبم ق :امه
ق قلتحا(Verify-Eم اظنن م "urcesView Essential Reso"م سقي فة مجرتمخ سنر فوتتة. يزيلجنالاة غللام هفوة ءارقلة دودحمة ردق
 .رخآب سبلة قوثيلاه ذهة ءارقه نكميال ف ظوملان اكا ذإة لديبة غصيي فت امولعملار فيوبتم ق ).يونركتلإلا
ي ونركتإللاق قحتالم اظني فة الحاله ذهق غلا .ةحيحصذا هى رخأت اءراجإذ يفنتر اطخإن مي وعلالء زجالي فة دراوالت اموعلمالة فاكن أن مد كأت.2

 .ةححيصلات امولعملابة دديجة لاحح فتبم قو، ةححيصر غيت امولعملاه ذهت انكا ذإ
ق يرطن ع )DHS TNC(ي كيرمألاي نطولان مألاة رازوبة تقؤملاح يراصتلاة رادإع زانيف وسي هو أو هن اكا ذإا من ايبف ظوملان مب لطا.3

 .لمعلاب احصم سابه ادنأخ يرألتاوع يقولتام ثن مو، ذاهر خآلال معالر اعشإن م 2ة فحصلاخ ريأتوع قيوت
.فظوملباص خالا I-9ج ذومنن مة سخنق فرأوة زيلينجإلاة غللابا ذهع قوملاي دئمبلاد كيألتام دعر اطإخن مة سخنف ظوملاح منا.4
ق قحتلام اظني فة دراوالت دااشرإلاع بتا .هالعأة دراوالت اموعلمالم داختسابة لاحاله ذهن عث حبواي نورتكإللاق قحتالم اظني فل وخدالل يجستبم ق.5

اذإ .يئدبمالد يكأتالم دعر اطخإد ينفتم دعف ظومالر اتخاذا إة لاحالق غلاو أ .ف ظومالر راقى إلدا انتساا هقالغإو أة الحلاى إلع وجرلل-يونركتلإلا
ق قلتحام اظنى لعة لالحاق الغإوه فظيوتء اهإنك كنميي عامالجتان امضلاة رازون عر داصلاي دئمبلاد كيألتام دعر اطإخد فنيتم دعف ظوملار ااخت
 .يونركتلإلا
م اظنن مة الحإلاب طلد يكأتع بطوا، يعامتجالان امضلاة رزاو,ى إلة الحلاع جرا، يئدبمالد يكأتلام دعر اطخإد ينفتي ونيف ظومالن اكذا إ :امه
و ها مكة يرالديفالة موكحللل معم ايأ 8نوضغي فة يكيرمألاينطولان مألاة رازوبل اصلالته لز عوأو، فظومللا همديقبتم قو، يونركتلإلاق قلتحا
.ةلاإلحاخ رياتد كيأتي فد دحُم

ل معالب حاصع يقتووخ يرات
خة سنله ت دمقوي عامتجاالن امضلارة ازون عر ادصلاون يفظوملابص اخلاي ئبدلمايد كأتلام عدر اطخإن مخة سنم لتساقد ف ظولماا هذن أبر قأ
 .اذهى رخأت اءاجرإذ يفنتر اطإخن م

لمعلاب حاصم سا ل معلاب حاصل ثممم سا

خيراتلا ل معلاب حاصل ثممع يقوت
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 )تاعبرمالد حأى علر ش(أ :نأت رتخا

 )يعامتجالان امضالة رازون عر داصلاي ئدبمالد يكأتالم دعر اطخإي فل صفللء راجإذ اخت(اد ينفت

 )يعامتجالان امضالة رزاون عر داصالي ئدبمالد يكأتالم دعر اطخإي فل صفللء راجإذ ختان (لد ينفتلام دع

فظوملاع يقوت رات ا ل
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 :فظولماات يملتع
اذهى رخأتاءارجإذيفنتر اطخإتيقتلذا امل
ن امضلاة رازووة يكيرمألاي نطولان األمرة ازوه تراإدى لوتتج امنربو هو، ينورتكلاإلق قحتلام اظني فيه لدل معتي لذال معلاب حاصك راشي
ع م، فيظوتللة يلهاألن مق قحتلابص اخلا،  I-9ج وذنمي فا هتدروأي تلات اوملعلمانة راقمى لعي نورتكلاإلق قحتلام اظنل معيو ).SSA(ي عاتمجاال
 .دةحتملات ايواللال خادل معللح يرصتى لعك لوصحن مق قحتلل DHSي فن مق قحتللومة كحلات الجس
ر ادصلاي ئبدملايد كأتلام عدر اطخإن مة جيتنم قديي نورتكلاإلق قحتلام اظنن ألك بص اخلال معلاب حاصن مرى خأت اءارجإذ يفنتر اطخإت يقلتقد ل
ي نورتكلإلاق قحتلام اظني فا هلاخدإم تي تلات امولعملان أي ئدبملاد يكأتلام دعر اطخإي نعيو ).SSA TNC((ي عامتجالان امضلاة رازون ع
رة ورضلابي ئدبملايد كأتلام عدر اطخإي نعيوال  .يعاتمجالان امضلاة رازوى لدة حاتلمات الجسلاع مق باطتت الك بص اخلال معلاب حاصة طساوب
ت احفصلارة ايزبم ق .ةيكيرمألاة حدتملات ايالولاي فل معلابك لح رصمر يغك نأو أك بص اخلال عملاب حاصلة حيحصر يغت امولعمت قدمك نأ
. SSA TNCا هبجوبمت يقلتي تلاب ابساألة فرعلمwww.dhs.gov/E -Verifyع قوملى ع For Employeesصة صخملا
:هعلفك يلعب جتويي ذلاا م

ىإلة حيحصالت اموعلمالر يفوتبم ق، ةحيحصر يغت ناكا ذإ .ةحيحصذا هل معالر اعشإن مي وعلالء زجالي فة دراوالت اموعلمالن أن مد كأت .1 
.ةدديجة لاحح تفلة حصحملات امولعملام دتخسويي ونركتلإلاق قتحلام اظني فة لالحاق لغين أ بكص الخا ل معالب حاصى علب جي .لمعالب حاص

باحصغ لأبو )SSA TNC(ي عامتجالان امضلاة رازون عر داصلاي ئدبملاد يكأتلام دعر اطخإ )لصفللء ارجإذ ختت(د نفتست نكا ذإا مر رق .2 
ك.ر ا رقبك بص اخالل مع ا ل

ريغح بصتسك بة صاخلاة لاحلان إف، )SSA TNC(ي عامتجالان امضالة رزاون عر داصلاي ئدبمالد يكأتالم دعر اطخإد نفتال أت ررقا ذإم: اه
.كلمعي هنيد قك بص اخلال معلاب حاصن أي نعيا مم،   ً ا يئاهنة دكؤم

ةرزاون عر داصلاي ئدبمالد يكأتالم دعر اطخإد ينفتت ررقا ما ذإوا. ذهى رخأت اءارجإذ يفنتر اطخإرخ أوع قوو، دنفتن لو أد نفتسا مإك رارقد دح .3 
فرطن ملتك احة لاإحخ رياتن م يلاريدفلاي ومكحلام يوقتلابل عمم ايأ 8 نوضغي ف،  ةرازولاب تكمة رازييك لعي غفينب، يعامالجتان امضلا

 .يونرتكلإلاق قلتحام اظني فل معلاب احص
3 .كقوقحو  لمعلاب حاصت ايلوؤسمن عة ماهت امولعمى علل وصحللر اعشإلاذا هن م ةحفصض اعرتسا  :امه

:هاندأعيقتولواخ يرأتالبم ق، عبرمالر تخا


: SSAل صفء ارجإذ اختاله لعفك يلعب جوتيي ذلاا م

لتك احة لاإحبل معلاب حاصه يفم وقيي ذلام وليان مة يلاريدفلاة ومكحللل معم ايأ 8ن وضغي في عامالجتان امضلاة رازوب كتمة رازيبم ق.1

ة رازيه يفليك عب وجيتي ذلاخ ريالتابغك الإبو، ةلاإلحاخ يراتى لعد كيأتل معلاب احصك طيعين أب يج .اهفيل صفللي عامالجتان امضلاة رازول
 .يعامتجالان امضلاة رزاو
ن املضاة اروزبل اتصالاو أ www.socialsecurity.gov/locatorعقمو ,ةرايزيم ق، يعاتمجالان اضملاة رازوب تمكع قومة فرلمع
ة قاطبز كرما هيفن وكية قطنمي فش يعتت نكا ذإ ).0778-325-800:عمسالف اعضلي صنالف تاهالة مدخ( 1213-772-800:يعامالجتا
ة.قاطبلاز كرمة رازيبب لاطمإنك ف، يعامالجتان امضلا

ع وضومب بسبك انهك نأي عامتجاالن امضلارة اإدر بخأ .يعامتجالان امضلارة ازوب تكمك ترايزند عا هذى رخأت اءارجإيذ فنتر اطخإر ضحا.2
.Verify-E 

 :يليا مي عامتجاالن امضلارة ازوب لطتتد ق .قئاثولاهذه ك يلدت ناكا إذ، يعاتمجالان امضلاة رازوب تكلمية لاتلاة يلصألاق ئاثولار ضحا.3
ر فسز اوجو أالد يمة ادهشي أ ;كرمعت ابثإ •
ر فسز اوجو أدة ايقصة خر ,يأ ;كتيوهت ابثإ •
 .كبة صاخلاي عامتجالان امضلام قرة قاطبى لعي لاحلاك مسارض عم تيم لا ذإ، جاوزة داهشي أ؛ مسالار ييغتلي نوناقل يلد •
 .كبة صخاالل معلاض يوفتة لاحو أية كيرماألة يسنجلات ابثإل يلد •

و أ، ةحدتملات ايالولار فسز اوجو أ، يةكيرمألاد اليلماة ادهش، يةسنجلاادة هش، يأ، ةيكيرألماة يسنجلال محتن طاومت نكا إذ
551جوذمن(ة مئالدامة اقاإلة قاطب، يأ، اًيكيرمأا ًنطاومن كتم لا إذ-I ج وذنم(ف يظوتلاض يوفتة قيثو، ")ءارضخلاقة اطبلا"و أI-


.لمعلايض وفتة لاحر هظُيي ذلا )I-94ج ذمون(ة رداغملاول صولواجل سو أ، )766
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ك قوقحف رعا
.كققوحول معلابحاصت ايسؤولمن عة ماهت امعلومة حفصلاه ذهر فتو

 .يروفل كشبي دئمبلاد كيألتام دعر اطإخل وحرك اطإخل معلاب احصى لعب يج 	•

دكيألتام دعر اطإخب بسبك دضي لبسء ارإجي أذ ااتخم هلز ويجال و، يدئمبلاد كيألتام دعر اطإخد فنيبتلك ح امسلالمعلاب احصى لعب يج 	•
 .يونركتلإلاق قلتحام اظني فلتك احق ليعوته لدك فنيتء اأثنك بص الخاي دئمبلا

خرياتن مي دئمبلاد كيألتام دعر اطإخد فنيلتة يكريمألاي طنولانمألاة رازوبل اصالتاو أي عامالجتان امضلاة رازوب كتمة رازيلل معم اأي 8ديك ل 	•
 .يونركتلإلاق قلتحام اظني فلتك الحل معلاب احصة لاإح

 .كبص الخاي قرعلال صألاو أة رهجلاة لاح، كسيتنجب بسبدك ضز يلتحال معلاب احصى لعي غينبال  	•

م اظنم ادستخاب يج .قبسمل كشبف ائظوللن يمدقمتلان مق قلتحلو أي رااختيل كشبي ونركتلإلاق قلتحام اظنم ادستخال معلاب اصحألن كميال  	•
 .مهبة صالخاة يقرعلال وصألاو أ، ةرجهلاة لاح، مهاتسيجنن عر ظلناض غبد دلجان فيظوملاع ميلجي ونركتلإلاق قلتحا

لمشتيوا ًلياردفيا ًدقاعمتي لالحال معلاب احصن كيم لا من لييالحان يفظوملان مق قلتحلي ونركتلإلاق قلتحام اظنم ادستخال معلاب اصحألن كميال  	•
ة يلراديفالة زايحلاح ئوالب سحي نورتكإللاق قحتالم اظنة رقفى علي رالديفالد قعال

ا هرفوتيتالت اغاللل كبح وضوب "لمعالق ح"و "ينورتكإللاق قحتالم اظنبة كراشملار اطخ"إ )تاقصلم(ق صلمض رعل معالب احصأن مب طلُي 	•
 .يموقالن مألاة رزاو

ر اطخإد فنيتم دعبف ظوملار ارقد عبو أ، يائهلناد كألتام دعي قلتد عبي دئمبلادكيألتام دعر اطإخب سببن فيظوملال صفل معلاب احصلي غينبال  	•
.يئبدملايدكأتلام عد

 .م هلح ونممالل معالح يرصتة يحالصت هتنأن يذالن ييالحالن فيظوملان مق قلتحاة داعإلي ونرتكلإلاق قلتحام اظنم ادستخال معلاب اصحألق يحال  	•
 I-9ج ذومنل امكإو أ، فظيولتلة ليهألان مق قلتحابي عنملا،  I-9ج ذومنن مث لاثلام سقلال امكإل معلاب احصأى لعي غبني، كلذن مال دبو

ت اومللمعان مد يزلم
 :يصنالف تاهالة مدخ( 7781-897-888م قرى علي نورتكإللاق قحتالم اظنبل صتا، هلعفتن أليك عب وجيتي ذلاا مل وحة لسئأة يأديك لت انكا ذإ

ن مم جرتمب لطك نكمي، ةيزيلجنإلار يغى رخأة غلبة دعاسملة جاحي فت نكا ذإ .EVerify@dhs.govينورتكإللاد يربالو أ ) 877-875-6028
د عاوقوة يصوصخلات اسرامما هيفا مب، ينورتكلإلاق قحتلام اظنل وحت امولعملان مد يزمى لعل وصحللي. نورتكإللاق قحتالم اظنء المعل ثمم
.www.dhs.gov/E -Verifyي التالط بارالى عل Verify-Eع قومة رازيبم ق، جمارنلبا

ع قوملاة رايزبم قو أ )800-325-0778:يصنالف تاهالة مدخ( 1213-772-800ى لعل صات، يعامالجتان امضلاة رازوبل اصلالت
. www.socialsecurity.gov:يالتال

ت اكاهتنالان عغ البإلا
نعغ البإلل.اهعنغ باللإلعك جشنا إننف، ةلداعر غية قريطبلك ماعو أ، يونركتلإلاق قلتحام اظند عاوقهك أنتد قك ديللمعلاباحصن أد قعتتت كنا ذإ
ق قلتحام اظنف ظومبل صات، ةماعلاي ونرتكلإلاق قلتحام اظنى واكشلو، ةيصوصخلات اكاهنتالك ذي فا مب، يونركتلإلاق قتحلام اظنم ادستخاة ءاسإ
.E-Verify@dhs.govي نورتكإللاد يربالو أ ) 6028-875-877:يصنالف تاهالة مدخ( 7781-897-888مقرن خاسلاطخالى لعي نورتكلإلا
ب تكم، ةيندمالق وقحالم سق، لدعالة رزاوبل صتافي رقعلا-ل صألاو أة رجهالة الحو أك تيسنجلة جيتنه لض رعتتي ذالي فيظوالز ييمتالن عغ البإلل
- 2515-237:يصنالف تاهلاة مدخ( 7688-255-800.مقرالى علة رجهالبة لصالت ذاة دلاعالر يغف يظوتالت اسراممبي نعمالص اخالر اشتسمال

يلاتلاط برالاى عل OSCعقومة رايزبم ق، تامولعملان مد يزملن. يلصتُملاع يمجلة حاتمة يروفة مجرت ). 800
.www.justice.gov/crt/about/osc 

ك تويهبظ فحتا

ة رايزبم ق، سكفنة يامحلا هذاختانك كميي تالة طيسبالت واطخلوال ايتحالاو أة يوهالة رقسن عد يزمالة رفعمي فب غرتت نكذا إ
. visit ftc.gov/idtheftي التالع وقمال
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	اختر المربع، قم بالتأريخ والتوقيع أدناه:

	اعرف حقوقك
	توفر هذه الصفحة معلومات هامة عن مسؤوليات صاحب العمل وحقوقك.
	لمزيد من المعلومات

	إذا كانت لديك أية أسئلة حول ما الذي يتوجب عليك أن تفعله، اتصل بنظام التحقق الإلكتروني على رقم 7781-897-888 (خدمة الهاتف النصي: 6028-875-877) أو البريد الإلكترونيEVerify@dhs.gov. إذا كنت في حاجة لمساعدة بلغة أخرى غير الإنجليزية، يمكنك طلب مترجم من ممثل...
	الإبلاغ عن الانتهاكات
	احتفظ بهويتك




