Thông Báo Hành Động Bổ Sung
Tạm Thời Không Xác Nhận (TNC)
(Bộ An Sinh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS))

Họ và Tên Nhân viên

Số An Sinh Xã Hội của Nhân Viên

Số A của Nhân Viên

Số Hồ Sơ của Nhân Viên

Ngày Tạm Thời Không Xác Nhận của DHS

Số Xác Nhận Vụ Việc

Lý do Thông Báo này:

Chủ lao động của quý vị, [TÊN CHỦ LAO ĐỘNG], tham gia vào E-Verify. E-Verify đối chiếu các thông tin
mà quý vị cung cấp trên Mẫu Đơn I-9 của quý vị ( Xác Minh Điều Kiện Hội Đủ Làm Việc) với các hồ sơ
của Sở An Sinh Xã Hội (SSA) và Bộ An Sinh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) để xác nhận rằng quý vị được quyền
làm việc tại Hoa Kỳ.

Lý do quý vị nhận được thông báo này:
Quý vị nhận được Thông Báo Hành Động Bổ Sung từ [TÊN CHỦ LAO ĐỘNG] vì có vẻ như có một số
thông tin mà chủ lao động của quý vị nhập vào E-Verify không khớp với hồ sơ mà DHS hiện đang có về
quý vị. Điều này không có nghĩa là quý vị cung cấp thông tin không chính xác cho chủ lao động của mình,
hay quý vị không được quyền làm việc tại Hoa Kỳ. Có một số lý do khiến thông tin của quý vị có thể
không khớp – quý vị có thể đọc thêm về các lý do đó trực tuyến (https://www.uscis.gov/e-

verify/employees/tentative-nonconfirmation-overview ).
Tiếp theo, quý vị cần thực hiện vài bước trước khi E-Verify có thể thông báo cho chủ lao động
của quý vị biết rằng quý vị được quyền làm việc tại Hoa Kỳ.

Quý vị cần làm gì:
1. Xem lại thông tin ở đầu trang này. Thông báo cho [TÊN CHỦ LAO ĐỘNG] biết nếu có bất kỳ lỗi
nào. Chủ lao động của quý vị sẽ có thể đóng vụ việc này và nhập lại thông tin của quý vị trong EVerify bằng các thông tin chính xác, hi vọng sẽ giải quyết vụ việc này. Nếu thông tin của quý vị chính
xác, hãy chuyển đến bước 2.
2. Quyết định xem quý vị có muốn tiến hành giải quyết vụ việc này không. Nếu thông tin bên trên
của quý vị đã chính xác, khi đó quý vị có thể chọn có tiến hành chỉnh sửa hồ sơ của mình hay không
để hồ sơ của DHS thể hiện rằng quý vị có quyền làm việc tại Hoa Kỳ.
Nếu bạn quyết định không tiến hành giải quyết vụ việc này, E-Verify sẽ không thể xác nhận rằng quý vị
được quyền làm việc tại Hoa Kỳ và chủ lao động của quý vị có thể chấm dứt việc làm của quý vị.

Để biết thông tin về quyền và trách nhiệm của nhân viên, hãy truy cập www.uscis.gov/everify/employees/employee-rights-and-responsibilities.
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Tiến hành giải quyết vụ việc:
Quý vị có 8 ngày làm việc theo quy định của Chính Phủ Liên Bang để liên hệ với DHS kể từ ngày chủ
lao động của quý vị gửi vụ việc của quý vị trong E-Verify. Chủ lao động của quý vị phải cung cấp cho quý
vị một Thư Xác Nhận Ngày Giới Thiệu, cho quý vị biết ngày quý vị phải liên hệ với DHS.

Liên hệ với DHS:
Để tiến hành giải quyết vụ việc này, hãy gọi cho DHS theo số 888-897-7781 (TTY: 800-877-8339). Một
nhân viên đại diện sẽ giúp quý vị tìm hiểu các chi tiết về vụ việc của quý vị.
Hãy mở Thông Báo Hành Động Bổ Sung này khi quý vị gọi cho DHS để quý vị có thể tham chiếu thông
báo. Đại diện DHS có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu để giải quyết vụ việc của
quý vị. Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy đảm bảo yêu cầu thông dịch viên.

Để kiểm tra tình trạng vụ việc của quý vị, hãy truy cập myE-Verify tại
https://selfcheck.uscis.gov/SelfCheckUI/CaseTracker
Vui lòng cho biết quý vị có muốn tranh luận về vụ việc này hay không bên dưới.
Tôi chọn: (chọn một)
Tôi sẽ tiến hành giải quyết vụ việc E-Verify này. Tôi hiểu rằng tôi vẫn có ____ để tiến hành hành động.
Tôi sẽ không tiến hành giải quyết vụ việc E-Verify này. Tôi hiểu rằng nếu tôi không tiến hành hành động, EVerify sẽ không thể xác nhận rằng tôi được phép làm việc tại Hoa Kỳ và chủ lao động của tôi có thể chấm dứt
việc làm của tôi.
Chữ ký của Nhân Viên
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