
 
 

Xác Nhận Ngày Chuyển  
Tạm Thời Không Xác Nhận của Bộ An Sinh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS TNC) 

 
Số Xác Minh Sự Vụ E-Verify:  
 
 
 
Tên của Nhân Viên:  
 
 
 
Chủ lao động của quý vị đã chuyển vụ việc E-Verify của quý vị đến DHS sau khi quý vị quyết định tranh 
luận (thực hiện hành động giải quyết) Tạm Thời Không Xác Nhận của DHS (DHS TNC). Hồ sơ này xác 
nhận rằng vụ việc của quý vị đã được chuyển đến DHS.  
 
Những việc quý vị nên làm  

Gọi đến DHS trong vòng 8 ngày làm việc của Chính Phủ Liên Bang, trước ngày                                      
(Tháng/Ngày/Năm), để bắt đầu giải quyết DHS TNC. Nếu quý vị không nhận được Thông Báo Hành Động 
Khác DHS TNC từ chủ lao động của quý vị, hãy liên hệ ngay với chủ lao động của quý vị để có thông báo 
này.  

Thông Báo Hành Động Khác DHS TNC bao gồm những thông tin về việc vụ việc E-Verify của quý vị và 
những hồ sơ cần thiết khi quý vị liên hệ DHS. Quý vị phải có Thông Báo Hành Động Khác DHS TNC khi 
quý vị liên hệ DHS. 

Nếu quý vị không có động thái nào trong vòng 8 ngày làm việc của Chính Phủ Liên Bang, trước ngày                            
(Tháng/Ngày/Năm), thì bản Không Xác Nhận Cuối Cùng sẽ được cấp và chủ lao động của quý vị có thể 
chấm dứt hợp đồng lao động của quý vị. Chủ lao động phải cho phép quý vị tranh luận về DHS TNC và 
không được có hành động xấu nào đối với quý vị vì DHS TNC trong khi quý vị đang tranh luận về DHS 
TNC và vụ việc E-Verify của quý vị đang được giải quyết. 

Để Biết Thêm Thông Tin 

Nếu quý vị có câu hỏi về những việc cần làm, hãy liên hệ E-Verify ở số điện thoại 888-897-7781 (TTY: 
877-875-6028) hoặc gửi email EVerify@dhs.gov. Nếu quý vị cần hỗ trợ về một ngôn ngữ khác ngoài tiếng 
Anh, quý vị có thể hỏi đại diện khách hàng E-Verify để có biên dịch viên. Để biết thêm thông tin về EVerify, 
bao gồm các thông lệ thực hành bảo mật và quy tắc chương trình, hãy truy cập trang web E-Verify tại địa 
chỉ www.dhs.gov/E-Verify.  
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