Thông Báo Hành Động Bổ Sung
Tạm Thời Không Xác Nhận (TNC)
(Sở An Sinh Xã Hội (SSA))
For SSA Field Office Staff: use EV-STAR and see POMS RM 10245.005ff

Họ và Tên Nhân viên

Số An Sinh Xã Hội của Nhân Viên

Số A của Nhân Viên

Tháng/Năm Sinh của Nhân Viên

Ngày Tạm Thời Không Xác Nhận

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 SSA 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 này 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 SSA 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 ghé qua văn phòng của SSA 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 ghé qua SSA.

Ghé qua Văn phòng SSA:
Tiến hành hành động để bắt đầu giải quyết vụ việc này, quý vị phải ghé qua văn phòng SSA để cập nhật
thông tin của mình. Nếu quý vị sống ở khu vực có Trung Tâm Thẻ SSA, quý vị cần phải ghé qua Trung
Tâm Thẻ. Để biết địa chỉ văn phòng SSA, hãy truy cập www.socialsecurity.gov/locator hoặc gọi điện
cho SSA theo số 800-772-1213 (TTY: 800-325-0778).
Hãy đem theo Thông Báo Hành Động Khác này khi quý vị ghé qua SSA. Thông báo cho SSA rằng quý vị
gặp rắc rối với E-Verify.
SSA không thể cập nhật hồ sơ của quý vị mà không có bằng chứng cho thấy cần có sự thay đổi. Bên
dưới là các ví dụ về các tài liệu mà quý vị có thể cần để chứng minh tuổi tác, danh tính, thay đổi tên và tư
cách công dân của quý vị. Hãy đem theo các tài liệu gốc, không phải bản sao:
•

Bằng chứng về độ tuổi của quý vị: giấy khai sinh hoặc hộ chiếu

•

Bằng chứng về danh tính của quý vị: giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu

•

Bằng chứng về thay đổi tên hợp pháp: giấy đăng ký kết hôn, nếu tên hiện tại của quý vị không có
trên thẻ SSN của quý vị

•

Bằng chứng về tư cách công dân Hoa Kỳ hoặc tình trạng làm việc hợp pháp của quý vị:
o

Nếu là công dân Hoa Kỳ - Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch, giấy khai sinh Hoa Kỳ hoặc hộ chiếu
Hoa Kỳ, hoặc

o

Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ - Thẻ Thường Trú (Mẫu I-551), Hồ Sơ Cho Phép
Làm Việc (Mẫu I-766) hoặc Hồ Sơ Đến-Đi (Mẫu I-94) thể hiện tình trạng được phép làm việc.

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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