
.Workday DocuSign عىل I-9 إمكال مهمة استبيان

.DocuSign اخلاص بك إلكرتونًيا عن طريق (Form I-9) I-9 إمكال القسم 1 من منوذج

.DocuSign إلكرتونًيا عن طريق (Form I-9) I-9 سيمكل صاحب العمل املسؤول لديك/من ينوب عنه القسم 2 من منوذج

  ستساعدك قامئة الوثائق املقبولة يف هذا الدليل عىل حتديد أشاكل اهلوية اليت ميكن استخدامها للتحقق.

1

نظرة عامة

جدول احملتويات

.1

.2

.3

منوذج I-9 (Form I-9) هو منوذج قانوين يتحقق من هويتك وحالتك الوظيفية حىت يمت تعيينك للعمل بشلك قانوين. يتعّني عليك

وصاحب العمل املسؤول (العميل أو املمثل املفوَّض)، أو من ينوب عهنم إمكال األجزاء املنفصلة من هذا المنوذج.

واخلطوات املتبعة يف هذا العملية يه اكآليت:
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القامئة ج ................................................................................................................................................................................... 8

األسئلة الشائعة .................................................................................................................................................................................. 9

مالحظة: ال ميكنك البدء يف تقدمي الرعاية إىل معيل بصفتك موظًفا يف Direct Care Network Washington حىت حتصل عىل

املوافقة عىل موعد لتقدمي الرعاية.

 كيفية 

(Form I-9) I-9 إمكال منوذج
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كيفية إمكال

Workday DocuSign عىل I-9 استبيان
نظرة عامة

ستتلىق مهمة يف Workday عليك إمكاهلا. هذا خيرب DocuSign أين ُيرسل القسم 2 من منوذج I-9 (Form I-9) إلمكاله.

جيب أن يمكل خشص غريك القسم 2 من منوذج I-9 (Form I-9). ال تدخل بياناتك يف هذه املهمة. ال ميكن ملديري احلاالت إمكال

القسم 2. ال تدخل بياناهتم يف هذه املهمة.

التعلميات

.Workday يف DocuSign عىل I-9 افتح مهمة استبيان

أدخل االَمسني األول واألخري لصاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه.

جيب أن يقوم هبذا األمر خشص غريك.

أدخل عنوان الربيد اإللكرتوين لصاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه.

أدخل رمق اهلاتف لصاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه. األرقام فقط. أدخل رمق اهلاتف احملمول (إذا اكن متاًحا) حىت

يتلىق منوذج I-9 (Form I-9) عرب الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية. ال تستخدم أي رشط أو رموز أخرى.

انقر فوق زر Submit (إرسال).
ستوحض مهمتك التالية يف Workday اخلطوات الالزمة إلمكال منوذج I-9 (Form I-9). اقرأها بعناية وانقر فوق زر

Submit (إرسال) يف أسفل الصفحة.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

 إمكال منوذج I-9 (Form I-9) بصفتك

(IP) مزود اخلدمات لألفراد

الشلك 01

Direct Care Network ستتلىق بريًدا إلكرتونًيا أو رسالة نصية من

Washington عرب DocuSign بعد إرسالك ملهمة Workday اخلاصة بك.

حدد  زر Review Documents (مراجعة الوثائق) يف الربيد
اإللكرتوين أو الرابط املوجود يف الرسالة النصية. (الشلك 01) 

(Form I-9) I-9 إلمكال القسم 1 أو منوذج DocuSign سيأخذك إىل

اخلاص بك.

*مالحظة: سُيمكل صاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه
القسم 2 من منوذج I-9 (Form I-9). ال ميكنك إمكال القسم 2

من منوذج I-9 (Form I-9) اخلاص بك.
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(Form I-9) I-9 القسم 1 من منوذج

.1

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.2

.3

حدد رابط Electronic Record and Signature Disclosure (الجسالت اإللكرتونية واإلقرار بالتوقيع) ملراجعة بيان اإلفصاح اخلاص
بــ DocuSign. (الشلك 02)

حتقق من مربع I agree (أنا موافق).

حدد زر Continue (املتابعة).

.(Form I-9) I-9 ميكن اآلن البدء يف ملء منوذج

نصيحة: سُيظهر مترير املاوس فوق احلقل نص التعلميات، للذهاب إىل احلقل التايل اضغط عىل مفتاح tab أو

انقر فوق Next (التايل) .

تأكد من حصة امسك، وعنوانك، وتارخي ميالدك
املوجودين يف المنوذج. (الشلك 03)

  إذا احتجت إىل تصحيح أي يشء، فستحتاج إىل
.Workday حتديثه يف

أمكل احلقول املطلوبة اليت مل ُمتأل بعُد.

  ال جيب ترك أي حقل فارًغا. استخدم "ال ينطبق" عندما
ال تكون البيانات ذات صلة (عىل سبيل املثال: االمس

األوسط، امس العائلة اآلخر، رمق الشقة، وغري ذلك).

اخرت جنسيتك أو حالة اهلجرة اخلاصة بك. حدد الدائرة

جبانب االختيار الذي ينطبق عليك.

  أدخل أرقام وثيقتك وتارخي انهتاء صالحيهتا، إذا أمكن.

الشلك 02

الشلك 03

(Form I-9) I-9 توقيع القسم 1 من منوذج

حدد رمز Sign (التوقيع). (الشلك 04)
وّقع بامسك يف منطقة املعاينة. (الشلك 05)

  وّقع باستخدام إصبعك أو قمل الملس إذا اكن جهازك
حيتوي عىل شاشة تعمل بالملس.

  استخدم املاوس اخلاص بك أو لوحة التوقيع
اإللكرتوين إذا مل يكن لديك شاشة تعمل بالملس.

حدد Adopt and Sign (اعمتاد وتوقيع). (الشلك 05)

الشلك 04

الشلك 05
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.10

.11

حدد الدائرة لتشري إىل ما إذا اكن أو مل يكن لديك
خشص ما يساعدك عىل ملء هذا المنوذج.

  إذا حددت نعم، جيب أن يمكل اُملعد و/أو
املرتمج هذا القسم ويوّقعه. (الشلك 05)

مبجرد أن ُتمكل احلقول املطلوبة، حدد

 Finish (إهناء) يف الزاوية الميىن العليا.
 (الشلك 06)

  ستنتقل إىل إمكال أي حقول فائتة قبل
أن تمتكن من االنهتاء.

استخدم ُمعًدا و/أو مرتًمجا

الشلك 05

الشلك 06

إرسال منوذج I-9 (Form I-9) اإللكرتوين

بصفتك صاحب العمل املسؤول/

من ينوب عنه

(Form I-9) I-9 إمكال منوذج

حىت يمكل صاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه القسم 2 من منوذج I-9 (Form I-9)، يتعّني عىل مزود خدمات لألفراد (IP) تقدمي

الوثائق املادية خشصًيا.

  ال ميكن نسخ الوثائق، أو محسها، أو إرساهلا رمقًيا. جيب عىل صاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه حفص هذه الوثائق باحلضور
.(IP) الفعيل ملزود اخلدمات لألفراد

يتعّني عىل مزود اخلدمات لألفراد (IP) تقدمي ملف واحد حمدد من:

  القامئة أ أو
  امجلع بني وثيقة واحدة حمددة من القامئة ب وواحدة من القامئة ج.

ُيرىج مراجعة قسم الوثائق املقبولة من هذا الدليل للحصول عىل مزيد من املعلومات حول أي الوثائق ميكن استخدامها.

تذكري: يتعّني عىل خشص آخر غري مزود اخلدمات لألفراد (IP) إمكال القسم 2 من منوذج I-9 (Form I-9). ال ميكن ملزود اخلدمات لألفراد

(IP) إمكال هذا القسم مبفرده.

لقد انهتيت من اجلزء اخلاص مبزود خدمات لألفراد (IP) لعملية منوذج I-9 (Form I-9) عىل DocuSign. القسم التايل من التعلميات حول
إمكال صاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه القسم 2.
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.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

(Form I-9) I-9 القسم 2 من منوذج

ستتلىق بريًدا إلكرتونًيا أو رسالة نصية من DocuSign بصفتك صاحب العمل املسؤول/من ينوب عنه، مبجرد أن يمكل مزود

.(Form I-9) I-9 القسم 1 من منوذج (IP) اخلدمات لألفراد

حدد زر Review Documents (مراجعة الوثائق) يف الربيد اإللكرتوين أو
الرابط املوجود يف الرسالة النصية. (الشلك 06) 

.DocuSign سيمت حتويلك إىل منوذج  
Electronic Record and Signature Disclosure حدد رابط 

(الجسالت اإللكرتونية واإلقرار بالتوقيع) اخلاص بــ DocuSign ملراجعة
الوثيقة. (الشلك 07)

حتقق من مربع I agree (أنا موافق). (الشلك 07)

حدد زر Continue (املتابعة).

حتقق من حصة بيانات مزود اخلدمات لألفراد (IP) اخلاص بك.

اطلب من مزود اخلدمات لألفراد (IP) لديك تقدمي وثائق القامئة أ،

والقامئة ب، والقامئة ج األصلية اخلاصة به.

  تأكد من أن الوثائق املقدمة موجودة يف قامئة الوثائق املقبولة
يف  هذا الدليل.

احفص الوثائق اخلاصة مبزود اخلدمات لألفراد (IP) لديك لتحدد ما

إذا اكنت أصلية.
  ميكنك االطالع عىل قامئة الوثائق املقبولة يف هذا الدليل.

أدخل الوثائق اخلاصة مبزود اخلدمات لألفراد (IP) لديك يف القسم 2

.(Form I-9) I-9 من منوذج

  حدد الدائرة جبانب القامئة أ إذا قّدم مزود اخلدمات لألفراد (IP) وثيقة
القامئة أ. (الشلك 08)

(IP) حدد الدائرة جبانب القامئة ب إذا قّدم مزود اخلدمات لألفراد  
وثيقة القامئة ب والقامئة ج. (الشلك 08)

(IP) حدد امس الوثيقة اليت تصف وثيقة مزود اخلدمات لألفراد
بأفضل شلك من القامئة املنسدلة لعنوان الوثيقة. (الشلك 09)

يف حقل جهة اإلصدار، أدخل امس اجلهة اليت أصدرت هذه
الوثيقة. (الشلك 09)

  حتقق من قامئة الوثائق املقبولة يف هذا الدليل.
أدخل رمق الوثيقة إذا اكن للوثيقة رمق. ضع "ال ينطبق" إذا مل

يكن للوثيقة رمق. (الشلك 10)

أدخل تارخي انهتاء صالحية الوثيقة. (الشلك 10)

  ال ميكن قبول الوثائق منهتية الصالحية.
  ضع "ال ينطبق" إذا مل يكن للوثيقة تارخي انهتاء صالحية.

مهم: تعد بطاقة الضامن االجمتايع غري مقبولة إذا اكن مكتوبًا علهيا ما ييل:

  "غري صاحلة للتوظيف".
."(INS) صاحلة للعمل فقط بترصحي من إدارة اهلجرة والتجنيس"  

."(DHS) صاحلة للعمل فقط بترصحي من وزارة األمن الداخيل يف الواليات املتحدة"  

الشلك 06

الشلك 07

الشلك 08

الشلك 09
الشلك 10

(Form I-9) I-9 مراجعة القسم 1 من منوذج

(Form I-9) I-9 إمكال القسم 2 من منوذج
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.14

.15

.16

.17

.18

حدد رمز Sign (التوقيع). (الشلك 11)
  ارمس توقعيك باستخدام املاوس أو إصبعك عىل شاشة تعمل بالملس. (الشلك 12)

  حدد Adopt and Sign (اعمتاد وتوقيع).

Title of Employer or Authorized Representative حدد 
(لقب صاحب العمل أو املمثل املفّوض) من القامئة املنسدلة.

.CDWA حدد اخليار الذي يناسبك بشلك أفضل بصفتك ممثالً مفَوًضا لــ
أدخل امسك األخري، مث امسك األول.

حدد زر Finish (إهناء) يف الزاوية الميىن العليا.
.DocuSign لقد انهتيت اآلن وميكنك إغالق نافذة  

الشلك 11

الشلك 12

الشلك 13

 الوثائق املقبولة 
                             وجهات اإلصدار

حيب عىل املوظفني تقدمي الوثائق إىل أحصاب العمل لدهيم إلظهار هويهتم وترصحي العمل.

جيب عىل صاحب العمل املسؤول أو املمثل املفّوض حفص هذه الوثائق باحلضور الفعيل ملزود اخلدمات لألفراد (IP) الذي يقدمها.

ستفحص ملًفا واحًدا حمدًدا من القامئة أ أو مجتع بني وثيقة واحدة حمددة من القامئة ب ووثيقة واحدة حمددة من القامئة ج،

.https://www.uscis.gov/i-9-central/form-i-9-acceptable-documents للحصول عىل مزيد من املعلومات، تفضل بزيارة

لست مطالًبا بأن تكون خبًريا بالوثائق:

  احفص فعلًيا لك وثيقة أصلية مقدمة من مزود خدمات لألفراد (IP) لتحديد ما إذا اكنت الوثيقة تبدو بشلك معقول أصلية وختص
الخشص الذي يقدمها.

  اقبل الوثائق اليت تبدو أصلية بشلك معقول وختص الخشص الذي يقدمها.
.(Form I-9) I-9 ارفض أي وثيقة ال تبدو أصلية أو ال ختص الخشص الذي يقدمها. اطلب وثائق أخرى تيف مبتطلبات منوذج  

.(Form I-9) I-9 توقيع منوذج

مالحظة: بصفتك العميل أو من ينوب عنه، فأنت صاحب العمل املسؤول. جيب

أن تمكل القسم 2 من منوذج I-9 (Form I-9) وتوّقعه أنت أو من ينوب عنك. حتقق أن

املعلومات اخلاصة بك ليست بيانات مدير احلالة يف قسم 2. وفًقا لسياسة وزارة

اخلدمات االجمتاعية والصحية يف والية واشنطن (DSHS)/الواكلة احمللية للشيخوخة

(AAA)، ال جيوز ملدير احلالة أن يمكل القسم 2.
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قامئة أ: وثائق إثبات اهلوية وترصحي العمل

تارخي االنهتاءرمق الوثيقةجهة اإلصدارعنوان الوثيقة

مطلوب، غري منهتيمطلوبوزارة اخلارجية األمريكيةجواز سفر/بطاقة جواز سفر أمرييك

الصالحية

(Form I-551) (I-551 منوذج) دائرة خدمات اجلنسية واهلجرةبطاقة إقامة دامئة أو بطاقة تجسيل أجنيب
(USCIS) األمريكية

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

جواز سفر أجنيب حيتوي عىل خمت I-551 مؤقت أو تأشرية مؤقتة
مطبوعة I-551 عىل تأشرية جهرة ميكن قراءهتا آلًيا

مطلوب، غريمطلوبالبلد املصدر جلواز السفر األجنيب

منهتي الصالحية

جواز سفر أجنيب ومنوذج I-94/94A (Form I-94/94A) حيمالن:
1. نفس االمس املوجود يف جواز السفر

2. مصادقة عىل حالة غري املهاجرين، إذا مل تنتِه صالحيهتا

مطلوب، غريمطلوبالبلد املصدر جلواز السفر األجنيب

منهتي الصالحية

جواز سفر من واليات ميكرونزييا املتحدة (FSM) أو مجهورية جزر
(Form I-94/94A) I-94/94A مع المنوذج (RMI) مارشال

الدولة اليت أصدرت جواز السفر
(واليات ميكرونزييا املتحدة

أو مجهورية جزر مارشال)

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

 وثيقة ترصحي العمل اليت حتتوي عىل صورة
(Form I-766) (I-766 منوذج) 

وزارة األمن الداخيل يف
(USDHS) الواليات املتحدة

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

  أدخل عنوان الوثيقة، وجهة اإلصدار، ورمق الوثيقة، وتارخي انهتاء الصالحية (إن وجد) من خالل الوثائق األصلية اليت قدمها املوظف.
  يتعني أيًضا عىل الخشص نفسه الذي حفص وثائق املوظف إمكال احلقول املوجودة يف مجموعة الهشادات، مث توقيع القسم 2

من منوذج I-9 (Form I-9) وتأرخيه.

قامئة ب: وثائق إثبات اهلوية
تارخي االنهتاءرمق الوثيقةجهة اإلصدارعنوان الوثيقة

الوالية اليت صدرت مهنارخصة القيادة أو ترصحي املتعمل الصادر عن والية أمريكية

رخصة القيادة

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

بطاقة تعريف صادرة عن واكلة حكومية فيدرالية، أو تابعة للوالية،

أو حملية (محتل صورة أو وصًفا ماديًا وعنوانًا)
مطلوب، غريمطلوبالوالية املصدرة لبطاقة اهلوية

منهتي الصالحية

"ال ينطبق" مقبولمطلوباملدرسة املصدرة لبطاقة اهلويةبطاقة تعريف مدرسية فهيا صورة

املقاطعة أو اإلقلمي الصادربطاقة تجسيل الناخب

منه البطاقة
مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

الفرع العسكري الذي صدرتالبطاقة العسكرية األمريكية أو جسل التجنيد
منه البطاقة أو جسل التجنيد

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

الفرع العسكري الذي صدرتبطاقة هوية املعال العسكري
منه بطاقة اهلوية

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

مطلوب، غريمطلوبخفر السواحل األمرييكبطاقة البّحار التجاري خلفر السواحل األمرييك

منهتي الصالحية

"ال ينطبق" مقبولمطلوبالقبيلة املصدرة للوثيقةوثيقة القبائل األمريكيني األصليني

املقاطعة أو املنطقة اليترخصة قيادة صادرة عن هيئة حكومية كندية

صدرت مهنا

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية
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قامئة ج: وثائق إثبات ترصحي العمل

تارخي االنهتاءرمق الوثيقةجهة اإلصدارعنوان الوثيقة

بطاقة الضامن االجمتايع غري املقيدة للتوظيف، أو إدارة اهلجرة

(DHS) أو وزارة األمن الداخيل يف الواليات املتحدة ،(INS) والتجنيس

"ال ينطبق" مقبولمطلوبإدارة الضامن االجمتايع

"ال ينطبق" مقبولمطلوبإدارة الضامن االجمتايعاحلصول عىل تطبيق بطاقة الضامن االجمتايع

(FS-545 ،DS-1350) ال ينطبق" مقبول"ال ينطبق" مقبولوزارة اخلارجية األمريكيةهشادة ميالد يف اخلارج"

(F-240) ال ينطبق" مقبولمطلوبالقنصلية املصدرة للتقريرتقرير القنصلية عن امليالد يف اخلارج"

نخسة أصلية أو معمتدة من هشادة ميالد صادرة عن والية أو إقلمي

أمرييك محتل خًمتا رمسًيا

"ال ينطبق" مقبولمطلوبالوالية املصدرة للهشادة

"ال ينطبق" مقبولمطلوبالقبيلة املصدرة للوثيقةوثيقة القبائل األمريكيني األصليني

(Form I-197) (I-197 منوذج) بطاقة هوية مواطن أمرييك(INS) مطلوب، غريمطلوبإدارة اهلجرة والتجنيس

منهتي الصالحية

بطاقة تعريف تصلح الستخدام مواطن مقمي يف الواليات املتحدة

(Form I-197) (I-197 منوذج)
(INS) ال ينطبق" مقبولمطلوبإدارة اهلجرة والتجنيس"

وثيقة ترصحي العمل الصادرة عن وزارة األمن الداخيل يف الواليات
املتحدة (DHS)، خبالف تلك املذكورة يف القامئة أ

وزارة األمن الداخيل يف
(DHS) الواليات املتحدة

مطلوب، غريمطلوب

منهتي الصالحية

قامئة ب (تتضمن): وثائق إثبات هوية األخشاص الذين تقل أمعارمه عن 18 عاًما
غري القادرين عىل تقدمي وثيقة من الوثائق املذكورة أعاله يف القامئة "ب".

تارخي االنهتاءرمق الوثيقةجهة اإلصدارعنوان الوثيقة

املدرسة املصدرة للجسل أوجسل املدرسة أو التقرير املدريس

التقرير املدريس
"ال ينطبق" مقبول"ال ينطبق" مقبول

العيادة، أو الطبيب، أوجسل عيادة أو طبيب أو مستشىف
املستشىف املصدر للجسل

"ال ينطبق" مقبول"ال ينطبق" مقبول

رياض األطفال أو دور احلضانةجسل رياض األطفال أو دور احلضانة

املصدر للجسل

"ال ينطبق" مقبول"ال ينطبق" مقبول
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(Form I-9) I-9 بعض األسئلة اليت قد تكون لديك خبصوص المنوذج
.uscis.gov/i-9-central عىل املوقع (Form I-9) I-9 ميكنك العثور عىل مزيد من معلومات المنوذج

1.  هل حيتاج مواطنو الواليات املتحدة وغري مواطين الواليات املتحدة األمريكية إىل إمكال منوذج I-9 (Form I-9)؟
نعم. يف حني أن املواطنني األمريكيني وغري مواطين الواليات املتحدة مؤهلون تلقائًيا للتوظيف، يتعني علهيم أيًضا تقدمي الوثائق املطلوبة وإمكال منوذج

التحقق من أهلية التوظيف I-9 (Form I-9). ويعد األخشاص املولودون يف الواليات املتحدة، وبورتوريكو، وغوام، وجزر العذراء األمريكية، وكومنولث جزر ماريانا

المشالية من املواطنني األمريكيني. ُيقصد بغري مواطين الواليات املتحدة أهنم أخشاص يدينون بالوالء الدامئ للواليات املتحدة، مبا يف ذلك أولئك الذين ولدوا

يف ساموا األمريكية، مبا يف ذلك جزيرة سوايزن. مواطنو واليات ميكرونزييا املتحدة (FSM) ومجهورية جزر مارشال (RMI) ليسوا رعايا من غري مواطين الواليات

املتحدة، ومع ذلك، فهم مؤهلون للعمل يف الواليات املتحدة.

2.  هل ميكنين مطالبة موظف بإظهار وثيقة معينة عند إمكال المنوذج I-9 (Form I-9)؟
ال، جيوز لملوظف اختيار الوثيقة (الوثائق) اليت يقدمها من قوامئ الوثائق املقبولة. يتعني عليك قبول أي وثيقة (من القامئة أ) أو مجموعة وثائق (واحدة من القامئة

ب وواحدة من القامئة ج) املدرجة يف المنوذج I-9 (Form I-9) واملوجودة يف القسم 12.0 واليت تبدو بشلك معقول أهنا أصلية وختص الخشص الذي يقدمها. القيام

خبالف ذلك، قد يكون ممارسة توظيف غري عادلة مرتبطة باهلجرة تنهتك أحاكم مناهضة المتيزي يف قانون اهلجرة واجلنسية. جيب أال تعامل األفراد الذين يبدون

أو ُتظهر مالحمهم أهنم أجانب بشلك خمتلف يف معلية التعيني، أو التوظيف، أو التحقق.

ملزيد من املعلومات حول المتيزي أثناء معلية منوذج I-9 (Form I-9)، اتصل باخلط الساخن لصاحب العمل يف قسم حقوق املهاجرين واملوظفني (IER) عىل الرمق

.justice.gov/ier أو مق بزيارة املوقع اإللكرتوين اخلاص هبم عىل ( للصم وضعاف المسع: 2515-237-800 (TTY ) تقنية وضع اهلاتف النيص) 8155-255- 800

3.  ما يه مسؤولييت فميا يتعلق بصحة الوثيقة (الوثائق) اليت يقدمها يل أحد املوظفني؟
يتعني عليك حفص الوثيقة (الوثائق) األصلية حفًصا تاًما، وإذا اكنت تبدو بشلك معقول أهنا أصلية وختص الخشص الذي يقدمها، فيتعني عليك قبوهلا. وقد يكون

القيام بغري ذلك ممارسة توظيف غري عادلة مرتبطة باهلجرة. إذا اكنت الوثيقة (الوثائق) ال تبدو بشلك معقول أهنا أصلية أو ختص الخشص الذي يقدمها، جيب

عليك عدم قبوهلا.

وبالرمغ من ذلك، عليك منح املوظف فرصة لتقدمي وثائق أخرى من قوامئ املستندات املقبولة.

4.  هل ميكنين قبول نخسة من وثيقة من موظف؟
قة من هشادة امليالد. ال، يتعني عىل املوظفني تقدمي الوثائق األصلية. االستثناء الوحيد هو أنه جيوز لملوظف تقدمي نخسة مصدَّ

5.  مىت ميكن لملوظفني تقدمي إيصاالت للوثائق بدالً من الوثائق الفعلية من قوامئ الوثائق املقبولة؟
ُممصت "قاعدة االستالم" لتغطية املواقف اليت ُيرصح فهيا لملوظف بالعمل يف وقت التعيني األويل أو إعادة التحقق، ولكن ليست لديه الوثيقة الفعلية املدرجة

يف قوامئ الوثائق املقبولة. ال ميكنك قبول إيصال يوحض أن املوظف قد تقدم بطلب للحصول عىل ترصحي معل ألول مرة. راجع القسم 4.3، اإليصاالت املقبولة،

ملزيد من املعلومات.

6.  قدم املوظف اجلديد وثيقتني إلمكال المنوذج I-9 (Form I-9)، حيتوي لك مهنام عىل امس أخري خمتلف. وثيقة واحدة
ت امسها األخري، لكهنا مل تغريِّ بعُد تطابق االمس الذي أدخلته يف القسم 1. أوحضت املوظفة أهنا تزوجت للتو وغريَّ

االمس يف الوثيقة األخرى. هل ميكنين قبول الوثيقة اليت محتل اًمسا خمتلًفا؟

ميكنك قبول وثيقة محتل اًمسا خمتلًفا عن االمس الذي مت إدخاله يف القسم 1 ما دامت الوثيقة ختص املوظف بشلك معقول. ميكنك أيًضا إرفاق مذكرة موجزة

بمنوذج املوظف I-9 (Form I-9) توحض سبب اختالف االمس، جنًبا إىل جنب مع أي وثائق دامعة تقدمها. جيوز لملوظف تقدمي وثائق لدمع تغيري االمس، ولكنه ليس

ملزًما بالقيام بذلك. إذا خلصت إىل أن الوثيقة اليت حتتوي عىل امس خمتلف ال تبدو بشلك معقول أهنا أصلية وختص املوظفة، فميكنك أن تطلب مهنا تقدمي

.(Form I-9) I-9 وثائق أخرى من قوامئ املستندات املقبولة يف المنوذج

7.  متت كتابة االمس املوجود يف الوثيقة اليت قدمها يل املوظف بشلك خمتلف قليًال عن االمس الذي أدخلوه يف
القسم 1 من المنوذج I-9 (Form I-9). هل ميكنين قبول هذه الوثيقة؟

إذا اكنت الوثيقة حتتوي عىل اختالف بسيط يف اهلجاء، واكن لدى املوظف تفسري معقول هلذا االختالف، فإن الوثيقة مقبولة ما دمت موقًنا بأن الوثيقة تبدو

بشلك معقول من ناحية أخرى أهنا أصلية وختص املوظف.

9
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