
      

This Organization 
Participates in E-Verify 

This employer participates in E-Verify and will 
provide the federal government with your 
Form I-9 information to confirm that you are 
authorized to work in the U.S.  
If  E-Verify cannot confirm that you are 
authorized to work, this employer is required 
to give you written instructions and an 
opportunity to contact Department of  
Homeland Security (DHS) or Social Security 
Administration (SSA) so you can begin to 
resolve the issue before the employer can 
take any action against you, including 
terminating your employment. 
Employers can only use E-Verify once you 
have accepted a job offer and completed the 
Form I-9. 

E-Verify Works for Everyone 

For more information on E-Verify, or if  
you believe that your employer has 
violated its E-Verify responsibilities, 

please contact DHS. 

Tổ chức này Tham gia  
E-Verify 

 

Chủ sử dụng lao động này có tham gia E-Verify và sẽ 
cung cấp cho chính quyền liên bang thông tin Mẫu I-9 
của bạn để xác nhận bạn được phép làm việc tại Hoa 
Kỳ. 
Nếu E-Verify không thể xác nhận bạn được phép làm 
việc thì chủ sử dụng lao động phải cung cấp cho bạn 
hướng dẫn bằng văn bản và giúp bạn liên hệ với Bộ An 
ninh Nội địa (DHS) hoặc Sở An sinh Xã hội (SSA) để 
giải quyết vấn đề trước khi chủ sử dụng lao động có 
bất kỳ hành động nào chống lại bạn, bao gồm đuổi 
việc. 
Chủ sử dụng lao động chỉ có thể sử dụng       E-Verify 
khi bạn đồng ý làm việc và hoàn thành Mẫu I-9. 
 

E-Verify Áp dụng cho Tất cả mọi người 
 

Để biết thêm thông tin về E-Verify hoặc nếu 
bạn tin rằng chủ sử dụng lao động của bạn đã 
vi phạm trách nhiệm E-Verify, hãy vui lòng liên 

hệ với DHS. 
 

888-897-7781 

dhs.gov/e-verify 

English / Vietnamese Poster 


