
 
 

 

  
 

  

         
   

           
   

                
   

     
   

                     
   

                     
   

                    
   

                   

                  
 

    

  
              

             

  ( Social Security Administration, SSA)  وزارة  التأمين  االجتماعي
  ( TNC  إخطار)  إخطار  بعدم  التأكيد  المبدئي  للموظف

                             
                           

                               
                      

   

          
   

        

For SSA Field Office Staff: Use EV-STAR and See POMS RM 10245.005ff 

 ظفوملل األول االسم ظفوملل العائلة اسم

 للموظف الميالد سنة /شھر ظفمولل عيامجتاال التأمين رقم

 الحالة من لتحققا رقم عيماجتاال التأمين وزارة عن الصادر ئيدبلما التأكيد عدم تاريخ

 التأكيد عدم إخطار إصدار ببس
 :ھذا لمبدئيا

 وزارة سجالت مع طابقمت غير الموظف ھذال لهخاإد تم الذي الميالد ريخات أو/و االسم :ابقطمت غير االجتماعي التأمين قمر
 .عيامجتاال التأمين

وزارة لسجالت ا :صالح غير االجتماعي التأمين قمر ً  وفق صالح غير نيتروكلإلا ققلتحا نظام في إدخاله تم الذي اعيمتجاال التأمين رقم
 .عيامجتاال التأمين

 وزارة سجالت مع بقاطتت ال الموظف ھذال المحددة المواطنة حالة :يةكيمراأل المواطنة تأكيد على قادرة غير عياالجتما التأمين زارةو
 .عيامجتاال التأمين

 .الموظف سجل في تضارب وجود عيامجتاال التأمين وزارة اكتشفت :آخر سبب قق،حبالت يقم لم االجتماعي التأمين رقم جلس

 .الموظف جلس في تضارب وجود اعيمجتاال التأمين وزارة تشفتاك :اتالبيان معالجة على قادرة غير عياالجتما التأمين زارةو

 العمل لصاحب إرشادات

ماـــــــ ھ  ـ
 .ھذا المبدئي أكيدالت عدم إخطار من انيةالث الصفحة على يعتوقلا الموظف على ينبغي

 .وقت أقرب في )فرادان على( لموظفا مع ھذا المبدئي أكيدالت عدم ارإخط جعرا.1

ً

إذا  كانت  تلك  المعلومات  غير   2. تأكد  من  صحة  االسم  ورقم  التأمين  االجتماعي  وشھر / سنة  الميالد  الواردة  بالجزء  العلوي  من  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  ھذا .
صحيحة،  فينبغي  عليك  إغالق  تلك  الحالة  في  نظام  التحقق  اإللكتروني  وفتح  حالة  جديدة  باستخدام  المعلومات  الصحيحة . 

وإذا  كان  الموظف  ال  يستوعب  اإلنجليزية  بشكل  كامل،  بينما  يتحدث   ھام : إذا  كان  الموظف  ال  يستطيع  القراءة  فينبغي  عليك  قراءة  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  له .
اإلسبانية  أو  الصينية  أو  الھاييتية  أو  اليابانية  أو  الكورية  أو  الروسية  أو  التاجالوج  أو  الفيتنامية،  فينبغي  عليك  تزويد  الموظف  بإخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  ھذا  بواحدة  

  . (‘View Essential Resources’) من  تلك  اللغات،  ويمكنك  العثور  عليه  في  القسم  "عرض  الموارد  األساسية"

3. اطلب  من  الموظف  أن  يوضح  في  الصفحة  الثانية  ما  إذا  كان  سيفند  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  الصادر  عن  وزارة  التأمين  االجتماعي  أم  ال . 

4. اطلب  من  الموظف  أن  يوقع  ويدون  التاريخ  في  الصفحة  الثانية  من  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  ھذا  ثم  يوقع  ويدون  التاريخ  في  المساحة  المقدمة  أدناه . 

5. امنح  الموظف  نسخة  من  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  الموقع  ھذا  باللغة  اإلنجليزية  وأرفق  نسخة  من  نموذج  I-9- الخاص  بالموظف . 

 .(‘Continue') "6. وضح  في  نظام  التحقق  اإللكتروني  أنك  قد  أخطرت  الموظف  بعدم  التأكيد  المبدئي  ثم  انقر  فوق  "متابعة

7. اتبع  اإلرشادات  الواردة  في  نظام  التحقق  اإللكتروني  للرجوع  إلى  الحالة  أو  إغالقھا  استنادا  إلى  قرار  الموظف . 

ملحوظة : إذا  اختار  الموظف  عدم  تفنيد  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي،  فيحق  لك  فصل  ھذا  الموظف  وإغالق  الحالة  على  نظام  التحقق  اإللكتروني .  

 من انيةلثا الصفحة في الموضح القرار خذات قد الموظف وأن اعيمتجالا التأمين وزارة عن والصادر بالموظفين الخاص ئيلمبدا التأكيد عدم إخطار من نسخة استلم قد الموظف ھذا بأن أقر
 التأمين ارةزو عن الصادر لمبدئيا التأكيد عدم فنيدبت الموظف قرار أن لدي وفرةتمال اتومللمعا حسب كذلك أقرو .عليه ووقع ستندالم ھذا قرأ قد الموظف بأن أقر ماك .اراإلخط ھذا

عدم تفنيد بشأن قراره لىع يرأثلتل لعملا صاحب بل ِ  التأمين ارةوز عن الصادر ئيلمبدا التأكيد ق من شكل بأي يهعل ضغطلا أو هراإجب يتم ولم حرةلا إرادته عن صدر قد كان اعيمتجاال
 .انيةلثا بالصفحة ستندلما ھذا على الموقع الشخص ھو ھذا ئيلمبدا التأكيد عدم إخطار من ويعلال بالجزء اسمه ذكورلما الموظف بأن وأقر .اعيمتجاال

 عمللا صاحب ثلمم اسم لعملا صاحب اسم

 عمللا صاحب ثلمم وقيعت التاريخ
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إرشادات  للموظف   

الخاص  بالموظف  ھذا    ( TNC  إخطار)  لماذا  استلمت  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي

ووزارة  التأمين  االجتماعي  (DHS) يشارك  صاحب  العمل  الذي  تعمل  لديه  في  نظام  التحقق  اإللكتروني،  وھو  برنامج  تتولى  إدارته  وزارة  األمن  الداخلي  األمريكية
ويعمل  نظام  التحقق  اإللكتروني  على  مقارنة  المعلومات  التي  أوردتھا  في  نموذج  I-9-،  الخاص  بالتحقق  من  األھلية  للتوظيف،  مع  سجالت  الحكومة  للتحقق  من   .(SSA)

حصولك  على  تصريح  للعمل  داخل  الواليات  المتحدة .  

تم  إرسال  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  ھذا  إليك  ألن  نظام  التحقق  اإللكتروني  قد  أوضح  أن  المعلومات  التي  تم  إدخالھا  إلى  النظام  من  نموذج   I-9 الخاص  بك  ال  تتطابق  مع  
وال  يعني  ھذا  أنك  قد  قدمت  معلومات  غير   ويعرف  ھذا  باسم  عدم  التأكيد  المبدئي  أو  TNC الصادر  عن  وزارة  التأمين  االجتماعي . سجالت  وزارة  التأمين  االجتماعي .

صحيحة  لصاحب  العمل  أو  أنك  غير  مصرح  لك  بالعمل  داخل  الواليات  المتحدة .  

قد  تحدث  حالة  عدم  التأكيد  المبدئي  الصادرة  عن  وزارة  التأمين  االجتماعي  في  الحاالت  التالية :  

  تغيرت  حالة  المواطنة  أو  الھجرة  الخاصة  بك  منذ  استالمك  رقم  التأمين  االجتماعي . 
  لم  تبلغ  وزارة  التأمين  االجتماعي  عن  تغيير  اسمك . 

  تم  تسجيل  اسمك  أو  رقم  التأمين  االجتماعي  أو  تاريخ  ميالدك  في  سجالت  وزارة  التأمين  االجتماعي  بشكل  غير  صحيح . 
  ھناك  نوع  آخر  من  عدم  التطابق  في  سجلك  لدى  وزارة  التأمين  االجتماعي . 

  لم  يدخل  صاحب  العمل  الذي  تعمل  عنده  معلوماتك  إلى  نظام  التحقق  اإللكتروني  بشكل  صحيح . 

 
                       

                     
                       

   

ماـــــــ ھ  ـ
.I9ذجنمو لىع للحصول هقدمت ي ذال )المستندات( ندالمستب صحيحة غير معلومات جودو أو عمللبا لك مصرح غير أنه ھذا المبدئي أكيدالت عدم إخطار يعني ال
ئذدنع االجتماعي التأمين وزارة قومتس .الوزارة مكتب رةايز إلى جاحتفست االجتماعي، التأمين وزارة عن الصادر ئيالمبد أكيدالت عدم إخطار يدفنت اخترت وإذا

 لالعم لصاحب فيحق االجتماعي، التأمين وزارة عن الصادر المبدئي أكيدالت دمع إخطار نيدفت عدم قررت ما وإذا .األمر لزم إذا تصحيحھا، أو تھاالسج بمراجعة
 .يفصلك أن

     بهامالقييكعلغيينبما      

تأكد  من  صحة  االسم  ورقم  التأمين  االجتماعي  وشھر / سنة  الميالد  الواردة  بالصفحة  األولى  من  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  ھذا . وأخبر  صاحب  العمل  الذي  تعمل  لديه  
أما  إذا  كانت  معلوماتك  صحيحة،  فينبغي  عليك  أن  تتخذ  قرار ا  بشأن  تفنيد  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  الصادر  عن   على  الفور  إذا  ما  ثبت  وجود  معلومات  غير  صحيحة .

وزارة  التأمين  االجتماعي  من  عدمه  وإخبار  صاحب  العمل  الذي  تعمل  لديه  بقرارك .  

وسيقوم  صاحب  العمل   إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  الصادر  عن  وزارة  التأمين  االجتماعي،  فينبغي  عليك  زيارة  مكتب  الوزارة . وإذا  ما  قمت  بتفنيد  (اتخاذ  إجراء  ضد )
وسيوضح  خطاب  اإلحالة  كيفية  الوصول  لمكتب   الذي  تعمل  لديه  بإخطار  وزارة  التأمين  االجتماعي  بحالتك  من  خالل  نظام  التحقق  اإللكتروني  ثم  يمنحك  خطاب  إحالة .

ويكون  متاحا  أمامك  8 أيام  عمل  بالتقويم  الحكومي  الفيدرالي  من  تاريخ  إحالة  حالتك  من  طرف   وزارة  التأمين  االجتماعي  وما  المستندات  التي  تحتاج  أن  تكون  بحوزتك .
وفي  حاالت  معينة،  يحق  لمواطني  الواليات  المتحدة  ممن  تلقوا  إخطارا  بعدم  صاحب  العمل  في  نظام  التحقق  اإللكتروني  لتزور  خاللھا  مكتب  وزارة  التأمين  االجتماعي .

التأكيد  المبدئي  الصادر  عن  وزارة  التأمين  االجتماعي  االتصال  بوزارة  األمن  الداخلي  لحل  المشكلة  المتعلقة  باإلخطار .  

وتوضح   ومن  الھام  أن  تعرف  أن  صاحب  العمل  ال  يستطيع  اتخاذ  إجراء  سلبي  ضدك  أو  يفصلك  استنادا  إلى  القرار  الذي  تتخذه  بشأن  تفنيد  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي .
الصفحة  التالية  من  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  ھذا  الحقوق  الممنوحة  لك . 

إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  الصادر  عن  وزارة  التأمين  االجتماعي،  فأنت  بذلك  تفرط  في  فرصتك  في  حل  مشكلة  عدم  التأكيد   إذا  لم  تقم  بتفنيد  (لم  تتخذ  إجراء  ضد )
وستتحول  حالتك  إلى  عدم  تأكيد  نھائي،  مما  يعني  أنه  سيحق  لصاحب  العمل  أن  يفصلك .   المبدئي .

ً

ً
ً

ً

 
               

ماـــــــ ھ  ـ
 .القانون بموجب لك الممنوحة الحقوق بشأن مةالھا المعلومات على لالطالع التالية لصفحةا اقرأ :حقوقك اعرف
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ا : ( تياآلب قيامال اخترت ً  ) واحد حدد

 لعملا أيام من أيام 8 ضونغ في اعيمتجاال ينمأتلا وزارة مكتب زيارة ليع يتعين أنه أعرف .اعيمجتاال التأمين ارةزو عن الصادر لمبدئيا التأكيد عدم إخطار تفنيد-
 .يعماالجتا مينأالت وزارة عن الصادر اإلحالة خطاب لىع ذكورلما التاريخ من ييدرالالف ميكولحا التقويم حسب

 التأمين وزارة عن الصادر دئيبلما يدأكلتا عدم طارخإ فنيدت في صتيرف في فرطأ أن رتاخت .اعيمتجالا التأمين وزارة عن الصادر دئيبلما التأكيد عدم إخطار تفنيد عدم-
 .مللعا من ليصف في لحقا له لعملا صاحب أن وأعرف .اعيمتجاال

التاريخ  الموظف يعتوق

إذا  كانت  لديك  استفسارات  بشأن  المطلوب  منك  لالتصال  بنظام  التحقق  اإللكتروني  على  الرقم   7781-897-888 (الطابعة  عن  بعد: -877-875ُ
أو  البريد  اإللكتروني   E-Verify@dhs.gov. لطرح  أسئلة  حول  ممارسات  التوظيف  غير  العادلة  المتعلقة  بالھجرة  يرجى  االتصال  بمكتب   (6028 

المستشار  الخاص  المعني  بممارسات  التوظيف  غير  العادلة  المتعلقة  بالھجرة  على  الخط  المجاني  رقم   7688-255-800 (الطابعة  عن  بعد: -800
.(237-2515 

ُ

mailto:Verify@dhs.gov
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اعرف  حقوقك   

ينبغي  استخدام  نظام     يتعذر  على  أصحاب  العمل  استخدام  نظام  التحقق  اإللكتروني  بشكل  انتقائي  أو  إلجراء  مسح  مسبق  للمتقدمين  بطلب  للحصول  على  وظيفة .
التحقق  اإللكتروني  لجميع  الموظفين  الجدد  بغض  النظر  عن  األصل  الوطني  أو  حالة  الھجرة  أو  المواطنة . 

  ال  يمكن  ألصحاب  العمل  استخدام  نظام  التحقق  اإللكتروني  للتحقق  من  الموظفين  الحاليين  ما  لم  يكن  صاحب  العمل  الحالي  متعاقد ا  فيدرالي ا  ويشتمل  العقد  الفيدرالي  
 .(FAR) على  فقرة  نظام  التحقق  اإللكتروني  حسب  لوائح  الحيازة  الفيدرالية

حق  العمل "   يطلب  من  أصحاب  العمل  عرض  "إخطار  المشاركة  بنظام  التحقق  اإللكتروني"  (’Notice of E-Verify Participation‘) و"ملصق  (ملصقات )
 (’Right to Work Poster(s)‘)   بوضوح  باللغتين  اإلنجليزية  واإلسبانية .  

يشتمل   نسخة  من  "إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  الصادر  للموظف ". (TNC) ينبغي  على  أصحاب  العمل  منح  الموظف  الذي  يستلم  إخطارا  بعدم  التأكيد  المبدئي  
إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  على  معلومات  حول  كيفية  تفنيد  اإلخطار . 

فصله  أو  تعليق  عمله  أو  االنقطاع  عن  سداد  مستحقاته  أو  االنقطاع  عن  تقديم  التدريب  له  أو     ال  يمكن  ألصحاب  العمل  اتخاذ  أي  إجراء  ضد  الموظف،  بما  في  ذلك :
تأخير  تاريخ  البدء  أو  حتى  تقييد  توظيفه  استنادا  إلى  قرار  الموظف  بشأن  تفنيد  إخطار  عدم  التأكيد  المبدئي  أو  بسبب  استمرار  حالة  الموظف  معلقة  لدى  وزارة  األمن  

 .(SSA) أو  وزارة  التأمين  االجتماعي (DHS) الداخلي  األمريكية

  ينبغي  على  أصحاب  العمل  منح  الموظف  خطاب  إحالة  إلى  وزارة  األمن  الداخلي  أو  وزارة  التأمين  االجتماعي،  إذا  ما  قرر  الموظف  تفنيد  إخطار  عدم  التأكيد  
ويشتمل  خطاب  اإلحالة  على  اإلرشادات  ومعلومات  االتصال  بالھيئة  التي  يحتاجھا  الموظف .  المبدئي .

  ينبغي  على  أصحاب  العمل  السماح  للموظف  بإجازة  مدتھا  ثمانية  أيام  عمل  حسب  التقويم  الحكومي  الفيدرالي  لزيارة  مكتب  وزارة  التأمين  االجتماعي  أو  االتصال  
بوزارة  األمن  الداخلي  لتفنيد  اإلخطار  بعدم  التأكيد  المبدئي  من  تاريخ  إحالة  الحالة  إلى  نظام  التحقق  اإللكتروني . 

  يحق  ألصحاب  العمل  فصل  الموظفين  فقط  بعد  استالم  إخطار  بعدم  التأكيد  النھائي،  أو  بعد  أن  يقرر  الموظف  بعدم  تفنيد  اإلخطار  بعدم  التأكيد  المبدئي . 

وبدال من  ذلك،    ال  يحق  ألصحاب  العمل  استخدام  نظام  التأكيد  اإللكتروني  إلعادة  التحقق  من  الموظفين  الحاليين  الذين  انتھت  صالحية  تصريح  العمل  الممنوح  لھم .
ينبغي  على  أصحاب  العمل  إكمال  القسم  الثالث  من  نموذج  I-9،  المعني  بالتحقق  من  األھلية  للتوظيف،  أو  إكمال  نموذج   I-9 جديد . 

لمزيد  من  المعلومات  حول  نظام  التحقق  اإللكتروني،  بما  في  ذلك  ممارسات  الخصوصية  وقواعد  البرامج  الخاصة  بنا،  تفضل  بزيارة  موقع  الويب  الخاص  بنظام  التحقق  
  .www.dhs.gov/E-Verify   اإللكتروني  على  العنوان

اإلبالغ  عن  االنتھاكات   

إذا  كنت  تعتقد  أن  صاحب  العمل  قد  انتھك  قواعد  نظام  التحقق  اإللكتروني،  أو  عاملك  بصورة  غير  عادلة  أو  تنطوي  على  تمييز،  فنحن  نشجعك  على  اإلبالغ  عن  ذلك .
ولإلبالغ  عن  إساءة  االستخدام  من  جانب  صاحب  العمل  وانتھاكات  الخصوصية  وشكاوى  نظام  التحقق  اإللكتروني  العامة،  اتصل  بالخط  الساخن  للموظفين  لدى  نظام  

  .E-Verify@dhs.gov   التحقق  اإللكتروني  على  الرقم   7781-897-888 (الطابعة  عن  بعد:  6028-875-877  ) أو  البريد  اإللكتروني

ولإلبالغ  عن  التمييز  الوظيفي  الذي  تتعرض  له  استنادا  إلى  المواطنة  أو  حالة  الھجرة  أو  األصل  الوطني  أو  غيرھا  من  أوجه  إساءة  استخدام  نظام  التحقق  اإللكتروني،  
فاتصل  بوزارة  العدل،  قسم  الحقوق  المدنية،  مكتب  المستشار  الخاص  المعني  بممارسات  التوظيف  غير  العادلة  ذات  الصلة  بالھجرة  على  الرقم   800-255-7688 

ولمزيد  من  المعلومات،  يرجى  زيارة  موقع  مكتب  المستشار  الخاص  على  اإلنترنت  على  العنوان   .(800-237-2515 (الطابعة  عن  بعد:
  .www.justice.gov/crt/osc 
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