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THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN  
Đoạn 90.2 Bộ luật Lao động 

Kể từ ngày 1 tháng Một, 2018, ngoại trừ được quy định khác theo luật pháp liên bang, đoạn 
90.2(a)(1) của Bộ luật Lao động California yêu cầu chủ sử dụng lao động cung cấp thông báo 
cho những người lao động hiện tại về việc tiến hành thanh tra đơn Xác minh Tư cách Lao 
động I-9 hoặc các hồ sơ lao động khác của cơ quan quản lý di trú bằng cách đăng Thông báo 
bằng ngôn ngữ mà họ thường sử dụng để đưa ra thông tin liên quan đến lao động với người lao 
động, trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo thanh tra. 

Tên của Cơ quan Quản lý Di trú Tiến hành Thanh tra (có thể đánh dấu nhiều hơn một ô, 
nếu phù hợp): 

☐ ICE (Cơ quan Thi hành Luật Di trú và Hải quan) 
☐ DHS (Bộ An ninh Nội địa) 
☐ USCIS (Dịch vụ Di trú và Công dân Hoa Kỳ) 
☐ Khác: _____________________________________________________________________________________ 

Ngày mà Chủ  sử  dụng lao động Nhận được Thông báo Thanh  tra:_____________________ 

Ngày Thanh  tra sẽ  được Tiến hành:___________________________ 

Địa điểm Thanh tra: 

☐ Tại địa điểm làm việc hoặc kinh doanh của chủ sử dụng lao động, ở địa chỉ sau: 

☐ Tại địa điểm không phải là nơi làm việc hoặc kinh doanh của chủ sử dụng lao động 

Đối tượng Thanh tra (theo thông tin được biết, đánh dấu tất cả đối tượng phù hợp): 
☐  Đơn I-9 
☐  Tài liệu hỗ trợ cho đơn I-9 (ví dụ như hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội, thẻ thường trú) 
☐  Dữ liệu và hồ sơ bảng lương (bao gồm tên người lao động, số an sinh xã hội, ngày tháng tuyển dụng) 
☐  Báo cáo Lương bổng và Tờ khai Thuế Hàng quý California (đơn DE9 hoặc DE6) 
☐  Báo cáo Giờ làm việc và Lương bổng Hàng quý 
☐  Các danh sách người lao động (bao gồm tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, ngày tuyển dụng, v.v.) 
☐  Thư tín từ Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội về việc số an sinh xã hội không khớp hoặc sai 
☐  Tài liệu hoặc thư tín xác định sự tham gia vào Dịch vụ Xác minh Số An sinh Xã hội hoặc E-Verify 
☐  Thông tin hoặc tài liệu khác xác định hay liệt kê nhân viên hay thông tin cá nhân của họ (hãy liệt kê và mô tả 

ngắn gọn): 

Bản sao Thông báo Thanh tra đơn Xác minh Tư cách Lao động I-9 và các tài liệu đi kèm 
phải được đăng hoặc gửi cho người lao động kèm thông báo này. 
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