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Ang  Organisasyong  ito  ay 
nakikilahok  sa  E-Verify  

Ang  employer  na  ito  ay  magbibigay  ng  Social  Security  Administration 
(SSA)  at,  kung  kinakailangan,  ang  Department  of  Homeland 
Security  (DHS),  kasama  ang  impormasyon  kasama  ang  bagong 
employee’s  Form  I-9  para  ikumpirma  ang  work  authorization.  

 

IMPORTANTE:  Kung  hindi  makumpirma  ng  Gobyerno  na  ikaw  ay 
otorisado  na  magtrabaho,  ang  employer  ay  kailangan  na  bigyan 
ka  ng  nakasulat  na  instructions  at  ang  opor tunidad  na  kontakin 
ang  DHS  at/o  ang  SSA  bago  gumawa  ng  salungat  na  kilos  laban 
sa  iyo,  kabilang  na  ang  pagwawakas  ng  iyong  trabaho.  

 

Hindi  maaaring  gamitin  ng  employers  ang  E-Verify  para  ipre- 
screen  ang  mga  aplikante  ng  trabaho  at  hindi  rin  maaring 
limitahan  o  impluwensiyahan  ang  pagpili  ng  dokumento  mo  
naroon  para  gamitin  sa  Form  I-9.  

 

Para  matukoy  kung  ang  Form  I-9  documentation  ay  tunay,  ang 
employer  na  ito  ay  gumagamit  ng  photo  matching  tool  ng  E-Verify 
para  itugma  ang  mga  litrato  na  lumalabas  sa  mga  permanent  
resident  cards,  employment  authorization  cards,  at  U.S. 
passports  na  may  opisyal  na  U.S.  government  photograph. 
Sinusuri  din  ng  E-Verify  ang  mga  data  mula  sa  mga  driver’s 
licenses  at  identification  cards  na  inisyu  ng  ilang  states.  
 

Kung  ikaw  ay  naniniwala  na  ang  iyong  employer  ay  lumabag 
sa  kanilang  mga  responsibilidad  sa  ilalim  ng  programa  nila  
o  nagdriscriminate  laban  sa  iyo  sa  panahon  ng  employment  
eligibility verification  process base  mula sa iyong national 
origin o citizenship status, tawagan ang Office  of Special 
Counsel  sa  800-255-7688, 800 -237-2515 (TDD)  o  sa 
www.justice.gov/crt/osc.  

E-Verify Gumagana 
para sa Lahat 
Para sa karagdagang impormasyon sa E-Verify, 
kontakin ang DHS: 

888-897-7781 
www.dhs.gov/E-Verify 

P A A L A L A : 
Ang Feder al L aw ay n anga ngailanga n n a ang la hat ng employers 
na i verify a ng ide ntity at e mpl oy men t eligibility ng laha t ng tao 

na n atan gga p upa ng mag tra bah o sa Unite d States. 

Ang E-Verify logo at marka ay mga nakarehistrong tradema rks ng Departme nt of Homeland 
Security. Ang komersyal na pagbebenta ng poster na ito ay mahigpit na ipinagbabawal. 

http://www.justice.gov/crt/osc
http://www.dhs.gov/E-Verify



