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زعإلت زوازلافتأاا تازايتما

امتيازات األطفال ذوي اإلعاقة

2023

مقدمة
هالآلبتءا زلعهتو،اأ اعقدعيازلريتيا،ا هذزازلكإلباعوجَّ

أ اعمثليازلافتأازلذيناالاتزيداأيمترهماينا18ا
يتًعتاعناا تازايتمتوازلإيامداتؤهلهماللحصوأا
يلىادفعتواIncomeاSecurityاSupplementalا

هاأيًضتا SSI(،ادخلازلضمتنازلإكمللي(.اكمتاأنهاعوجَّ
للبتلغلنازلمعتملناعنذاعرحلاازلطفولاا)مبلابلوغا
سنا22ايتًعت(،اعمنامدايحقالهمازلحصوأايلىا
زعإلت زواInsuranceاDisabilityاSecurityاSocialا

SSDI(،ازلضمتنازالجإمتيياللإأعلناضدازايتما(.ا

نطلقايلىازعإلت اSSDIاهذزازسمازعإلت ا“زلطفل”النها
ُيدفعافياسجلاعكتسباSecurityاSocialازلختصا

بأحدازلوزلدين.

سلستيدكاهذزازلكإلبايلىاأناتقرراإناكنتا
أنت،اأ اافلك،اأ اافاًلاتعرفهاعؤهاًلاللحصوأايلىا

.SSDIاأ اSSI

SSA.gov
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 Supplemental Security دفعات
Income  ) دخل الضمان التكميلي( 

لألطفال ذوي اإلعاقة
ماSSIاعبتلغاشهرياالذ تازلدخلا زلموزردا ُيقّدِ

زلمحد ديناعمنايبلغونا65ايتًعتاأ اأكثر،اأ افتمدتا
لا.ايمكناأنا زلبصر،اأ ازلذينايعتنوناعناإيتمااعؤّهِ
يكونازلافتأازلذينايبلغوناعنازلعمراأملاعنا18ا

يتًعتاعؤهللناللحصوأايلىازلمبلغ،اإازاكتنوزايعتنونا
عناحتلااعرضلااأ اعزيجاعنازلحتالوازلمرضلاازلإيا

ينطبقايللهتاتعريفاSecurityاSocialاالإليتما.ا يجبا
أنايكونادخلهماأ اعوزردهماِضمناحد دازالسإحقتق.ا
 تخإلفاملمااعبلغاSSIاعنا اليااإلىاأخرىالنابعضا
زلواليتواتضلفا يتدةاإلىادفعااSSI.ايمكناأنايخبركا
عكإباSecurityاSocialازلمحليابتلمزيدايناإجمتليا

عبلغاSSIافيا اليإك.

قواعد SSI فيما يتعلق بالدخل والموارد

نحناننظرافيادخلازلطفلا عوزردهايندعتانقرراإازاكتنا
زلطفلاعؤهاًلاللحصوأايلىاSSIاأماال.ا ننظراأيًضتافيا

دخلاأفرزدازلسرةازلذينايعلشونافيازلمنزأازلذتا
يعلشافلهازلطفلا عوزردهم.ا تنطبقاهذهازلقوزيدا

إازاكتنازلطفلايعلشافيازلمنزأ.اكمتاتنطبقاأيًضتاإازا
كتناافلكايعلشافيازلمدرساالكنهايعوداإلىازلمنزأا

عنا مٍتاإلىاآخر،احلثايخضعااشرزفك.

عنازلممكناأنايكونادخلاافلكا عوزرده،اأ ادخلا
أفرزدازلسرةازلذينايعلشونافيازلمنزأازلذتايعلشا

فلهازلطفلا عوزردهم،اأكثراعنازلمبلغازلمسموحا
به.ا إناكتنازلعراكذلك،افإننتاسنرفضاالبازلطفلا

.SSIللحصوأايلىادفعتوا

نحناالانقدماأكثراعنا30اد الًرزاأعريكلًّتاكدفعااSSIا
شهرياايندعتايكونازلافتأافياعنشأةاابلا،ا يدفعا

زلإأعلنازلصحياعقتبلاريتيإهم.

قواعد SSI فيما يتعلق باإلعاقة

يجباأنايسإوفياافلكاجملعاعإطلبتوازايتماا
زلإتللاالكيايإمازيإبترهاعؤهاًلاعنازلنتحلاازلطبلاا

:SSIللحصوأايلىا

ا يجباأالايكونازلطفل،اغلرافتمدازلبصر،اعمنايعملونا	
أ ايجنوناأكثراعنا1,470اد الًرزاأعريكلًّتاشهريًتافيا
يتما2023.ايجباأالايكونازلطفل،افتمدازلبصر،اعمنا

يعملوناأ ايجنوناأكثراعن2,460اد الًرزاأعريكلًّتا
شهريًتا)يتدةاعتايإغلراهذزازلمبلغاكلايتم(.

ا يجباأنايكونازلطفلاعصتبًتابحتلااعرضلااأ اعزيجا	
عنازلحتالوازلمرضلاازلإياينإجاينهتا“أ جهايجزا
 ظلفلااشديدةا علحوظا”.ا هذزايعنياأنازلحتلاا
)زلحتالو(ازلمرضلااالابدا أناتعلقاأنشطاازلطفلا

بدرجاابتلغاازلشدة.

ا يجباأناتكوناحتلاا)حتالو(ازلطفلازلمرضلااععلقاا	
له،اأ اعنازلمإومعاأناتصبحاععلقااله،المدةاالاتقلا
ينا12اشهًرز،اأ ايكوناعنازلمإومعاأناتؤدتازلحتلاا

)زلحتالو(اإلىازلوفتة.

توفير معلومات حول الحالة المرضية للطفل

يندعتاتإقدمابطلباللحصوأايلىادفعتواSSIالطفلكا
يلىاأستسازايتماازلإيايعتنياعنهت،اسنطلبا
عنكاععلوعتواعفصلااينازلحتلاازلطبلااللطفل.ا
 سنسأأايناتأثلرهتايلىامدرتهايلىازلقلتما

بأنشطإهازللوعلا.اكمتاسنطلباعنكاأناتأانالألابتء،ا
 زلمعلملن،ا زلمعتلجلن،ا غلرهماعنازلمإخصصلنا

زلذينالديهماععلوعتوايناحتلااافلكابإرستأاهذها
زلمعلوعتواإللنت.

ُيرجىاتقديماأتاعناسجالواافلكازلطبلااأ ا
زلمدرسلاازلإيالديك؛احلثاسلستيداهذزايلىا

تسريعايمللاازتختاازلقرزر.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سوفانرسلاجملعازلمعلوعتوازلإياتقدعهتالنتاإلىا
ServicesاDeterminationاDisabilityا)عكإباخدعتوا
تحديدازايتما(افيا اليإك.ا سلقومازلابتءا غلرهما

عنازلعتعللنازلمدربلنافياتلكازلوكتلاازلحكوعلاا
بمرزجعااهذهازلمعلوعتو،ا سلطلبونازلسجالوا

زلطبلاا زلمدرسلاازلختصاابطفلك،ا أتاععلوعتوا
أخرىاال عاالإقريراعتاإازاكتناافلكايسإوفياععتيلرنتا

زلختصاابتايتمااأماال.
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مداالاتإمكنازلوكتلاازلحكوعلااعناإجرزءاتحديدالإليتماا
بتسإخدزمازلمعلوعتوازلطبلا،ا زلسجالوازلمدرسلا،ا

 غلرهتاعنازلحقتئقازلإيابحو تهمافقط.ا إناكتنا
زلعراكذلك،افقدايطلبوناعنكازصطحتباافلكااجرزءا

فحصاأ ازخإبتراابياله.ا نحناعناسلدفعاعقتبلاهذزا
زلفحصاأ ازالخإبتر.

قد نقدم دفعات SSI مباشرة إلى طفلك

مداتسإغرقازلوكتلاازلحكوعلااعنا3اإلىا6اأشهرا
لإقريراعتاإازاكتناافلكايسإوفياععتيلرنتازلختصاا

بتايتمااأماال،اإالاأنهافلمتايخصابعضازلحتالوازلطبلا،ا
فإننتانقدمادفعتواSSIايلىازلفورالمدةاتصلاإلىا6ا
أشهر،ابلنمتاتقررازلوكتلاازلحكوعلااعتاإازاكتناافلكا

يعتنياعناإيتمااتؤهلهالهذزاأماال.

فلمتايليابعضازلحتالوازلمرضلاازلإيامداتإأهلا
للحصوأايلىازلدفعتو:

ا زلعمىازلكلي.	

ا زلصممازلكلي.	

ا زلشللازلدعتغي.	

ا عإال عاادز ن.	

ا ضمورازلعضالو.	

ا إيتماااهنلااشديدةا)يمرازلطفلا4اسنوزواأ اأكثر(.	

ا يد ىافلر سانقصازلمنتياازلبشرياا	
عصحوباابأيرزض.

ا زلو نايندازلوالدةاأملاعناراللنا 10اأ نصتو؛اإاا	
إننتانقلّمازنخفتضازلو نايندازلوالدةالدىازلرضعاعنذا

 الدتهما حإىابلوغهمازلعتمازل أ،ا تأخرازلنموا
لدىازلرّضعا زلافتأاعنذازلوالدةا حإىابلوغهما

زلعتمازلثتلث.انحنانسإخدما  نازلرضلعايندازلوالدةا
كمتاهواعوثقافيانسخااأصللااأ اععإمدةاعنا
شهتدةاعلالدازلرضلعاأ اعناخالأاسجلاابيا

عومعاعنامبلازلطبلب.

إازاكتناافلكايعتنياعناإحدىازلحتالوازلمرضلاا
زلمؤهلا،افقدايحصلايلىادفعتواSSIايلىازلفور.ا إازا
مرروازلوكتلاازلحكوعلاافيانهتياازلعراأناإيتمااافلكا

للستاشديدةابمتايكفياللحصوأايلىاSSI,افلنا
يإعلنايللكاردادفعتواSSIازلإياحصلايللهتاافلك.

SSI تقييمات اإلعاقة المؤهلة للحصول على

بعداأنايبدأاافلكازلحصوأايلىاSSIايجبايللنتا
بمقإضىازلقتنوناأنانقلمازلحتلاازلطبلاالطفلكاعنا

 متاإلىاآخراللإحققاعناأناإيتمإهاالاتززأاتسإوفيا
ععتيلرنت.ا يجباأنانجرتاهذزازلإقللمافياكلا متا

عنازل متوازلإتللا:

ا عرةاكلا3اأيوزمايلىازلملالألافتأازلذيناالا	
تإجت  اأيمترهمازلثتعناايشرة،ا زلذيناعنازلمإومعا

أناتإحسناحتالتهم،اأ ازلذيناُيحإملاأناتإحسنا
حتلإهم.

ا مبلابلوغازلطفلايتعهازل أ،ا الكافلمتايإعلقا	
بتلرضعازلذينايحصلونايلىادفعتواSSIابسببا

زنخفتضا  نهمايندازلوالدة.ا إازاحددنتاأناحتلإهما
زلطبلااللساعنازلمإومعاأناتإحسنامبلابلوغا
يتعهمازل أ،ايمكننتاجد لااإجرزءاتقللمافيا

تتريخاالحق.

يمكننتاإجرزءاتقللمالإليتمااحإىالوالمايكناعنا
زلمإومعاأناتإحسناحتلااافلك.ا ينداإجرزئنتاللإقللم،ا
يجباأنانقدماأدلاايلىاأناإيتمااافلكاالاتززأاتحدا
بشدةاعناأنشطإهازللوعلا.ا يجباأناتثبتاأيًضتاأنا

افلكايإلقىازلعالجازلذتاُيَعداضر ريًتاعنازلنتحلاا
زلطبلاالحتلإهازلطبلا.

ما يحدث عند بلوغ طفلك الثامنة عشرة

فيابرنتعجاSSI،ايصبحازلطفلابتلًغتافيايمرازلثتعناا
يشرة،ا نحنانسإخدماعخإلفازلقوزيدازلطبلاا غلرا
زلطبلااينداتقريراعتاإازاكتنابإعكتنازلشخصازلبتلغا

زلحصوأايلىادفعتواإيتمااSSI.ايلىاسبللازلمثتأ،ا
نحناالانحإسبادخلاأفرزدازلسرةا عوزردهم،ا
بتسإثنتءازلز ج/ازلز جا،ايندعتانقرراعتاإازاكتنا

زلشخصازلبتلغايسإوفيازلحد دازلمتللااللحصوأا
يلىاSSIاأماال.ابلانحإسبافقطادخلازلشخصازلبتلغا
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 زلز ج/ازلز جا،ا عوزرهمت.اكمتاأننتانسإخدماأيًضتا
موزيدازايتماازلختصاابتلبتلغلناينداتقريراعتاإازاكتنا

زلشخصازلبتلغايعتنياعناإيتمااأماال.

ا إازاكتناافلكايإلقىابتلفعلادفعتواSSI،افلجبا	
أنانقلّمازلحتلاازلطبلااللطفلايندابلوغهازلثتعناا
يشرة.ا يتدةاعتانجرتاهذزازلإقللماخالأافإرةا

يتما زحداتبدأايندابلوغاافلكاسنازلثتعناايشرة.ا
 سنسإخدماموزيدازايتماازلختصاابتلبتلغلنالإقريرا

عتاإازاكتناافلكازلبتلغاعنازلعمرا18ايتًعتاعؤهاًلا
للحصوأايلىاSSIاأماال.

ا حإىاإازالمايكناافلكاعؤهاًلاللحصوأايلىاSSIا	
مبلابلوغهازلثتعناايشرةالنادخلكاأنتاأ ا  جك/
  جإكاكبلراللغتيااأ اأنالديكمتازلكثلراعنازلموزرد،ا

فقدايصبحاعؤهاًلاللحصوأايلىاSSIافياسنا
زلثتعناايشرة.

 Supplemental Securityلمزيداعنازلمعلوعتو،ازمرأ
11000-05ا.NoاPublication(اIncome (SSI)(ا)نشرةا

رمما11000-05،اعإوفرةابتللغاازانجللزياافقط(.

 Social Security Disability امتيازات
Insurance )الضمان االجتماعي 

للتأمين ضد اإلعاقة(  للبالغين الذين 
يعانون من إعاقات منذ الطفولة

يدفعابرنتعجاSSDIازعإلت زواللبتلغلنازلذينايعتنوناعنا
إيتماابدأوامبلابلوغهماسنازلثتنلاا زلعشرين.ا نحنا

نعإبرازعإلت اSSDIاهذزازعإلتً زالـا»زلطفل«النهاُيدفعا
فياسجلاعكتسباSecurityاSocialازلختصابأحدا

زلوزلدين.

لكيايحقالتابتلغايعتنياعناإيتماازلحصوأايلىا
هذزازالعإلت ازلختصابـا»زلطفل«،ايجباأنايكونا

أحدا زلديه:

ا يحصلايلىازعإلت زواSecurityاSocialاللإقتيدا	
أ ازايتما.

ا مداعتوا مدايملالكسباعتايكفياعنا	
أربتعازلإغطلااللإأهلاللحصوأايلىازعإلت زوا

.SocialاSecurity

يجو اأنايإأهلازلبنتء،ازلذينايإلقونازعإلت زوابوصفهما
رايلىاسجلSecurityاSocialازلختصابأحدا أافتاًلاُمصَّ
زلوزلدين،الالسإمرزرافياتلقيازالعإلت زوايلىاهذزا
زلسجلايندابلوغهمازلثتعناايشرةافياحتلاازتختاا

مرزرابأنهمايعتنوناعناإيتما.ا نحنانجرتاتحديًدزا
لإليتماابتسإخدزماموزيدازايتماازلختصاابتلبتلغلن.

 تسإمرازعإلت زواChildاAdultاDisabledاSSDIا
)زلافتأازلبتلغلنازلمعتملن(ا)DAC(افياSSDIاعتا
دزعوزايعتنوناعناإيتما.ا مدايؤثرا  زجازلطفلازلبتلغا

زلمعتقا)DAC(افياأهللإهاللحصوأايلىاهذزازالعإلت .ا
الايحإتجاافلكاإلىازلعملاللحصوأايلىاهذها

زالعإلت زو.

كيف نحدد ما إذا كان »طفلك« البالغ 
أكثر من 18 عاًما يحق له الحصول على 

SSDI امتيازات

إازاكتنايمراافلكا18ايتًعتاأ اأكثر،افسنجرتا
تقللًمتاايتمإهابتلطريقاانفسهتازلإيانحددا

بهتاإيتمااأتاشخصابتلغ.ا نرسلازلطلباإلىا
ServicesاDeterminationاDisabilityا)عكإباخدعتوا

تحديدازايتما(افيا اليإك،ا زلذتايجرتاتحديدا
زايتماالصتلحنت.اللحصوأايلىاععلوعتواعفصلااحوأا

زلطريقاازلإيانحددابهتاإيتماازلبتلغلن،ازمرأاإعانات 
.)AR-05-10029اإلعاقةا)نشرةارمما

التقدم بطلب الحصول على دفعات 
SSI أو امتيازات SSDI والطريقة التي 

يمكنك المساعدة بها
سإحإتجاإلىاإكمتأاالباتقّدماللحصوأايلىادفعتوا

SSIاأ ازعإلت زواSSDIالطفلكاوDisabilityاChildا
Reportا)تقريراإيتمااافل(.ايجمعازلإقريراععلوعتوا

يناحتلااإيتماازلطفلا كلفلااتأثلرهتافيامدرتها
يلىازلعمل.ايمكنكاإكمتأاReportاDisabilityاChildا

)تقريراإيتمااافل(ايبرازانإرنت.ابمجرداإرستلكا
زلإقرير،اسلإوزصلاععكاأحداعمثللنتايبرازلهتتفالبدءا
يمللاازلإقّدم.ايمكنكاأيًضتازالتصتأابنتابتلمجتنايلىا
1213-772-800-1اللإقّدمابطلباأ اتحديداعويد.ا

 إازاكنتاتإقدمابطلبازلحصوأايلىادفعتواSSIا

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10029.pdf


زعإلت زوازلافتأاا تازايتما

5

لطفلك،افلجباأنايكوناععكارمماSecurityاSocialا
زلختصابها شهتدةاعلالده.ا إازاكنتاتإقدمابطلبا

للحصوأايلىازعإلت زواSSDIالطفلكابنتًءايلىاسجلا
دخلازلوزلد،افُلرجىاإحضتر:

ا رمماSecurityاSocialازلختصابتلوزلدازلذتايسإلما	
زعإلت زوازلإقتيداأ ازايتما،اأ ازلوزلدازلمإوفى،ا
زلذتاُتقدماعطتلبااللحصوأايلىاSSDIايلىا

سجله.

ا رمماSecurityاSocialازلختصابتلطفلا	
 شهتدةاعلالده.

يمكنكاعستيدتنتافياإجرزءاتحديدازايتماابمتايلي:

ا إخبترنتابقدراعتاتسإطلعاينازلحتلاا)زلحتالو(ا	
زلطبلاالطفلك.

ا توفلراتوزريخا يترزوازلابتءاأ ازلمسإشفلتو،ابمتا	
فياالكاأرمتماحستبازلمريضالدىاأتاأابتءاأ ا
عسإشفلتو،ا أتاععلوعتواأخرىاسإستيدنتا
يلىازلحصوأايلىازلسجالوازلطبلاالطفلك.

ا توفلرانسخاعناأتاتقتريراأ اععلوعتواابلاابحو تك.	

مالحظة: ال يتعين عليك طلب المعلومات من أطباء 
طفلك. سنتواصل معهم بشكل مباشر من أجل 

التقارير أو المعلومات التي نحتاج إليها التخاذ قرار 
بشأن إعاقة طفلك.

إازاكتناافلكاأصغراعنا18ايتًعتا يإقدمابطلباSSI،ا
فلجبايللكاتقديمازلسجالوازلإياُتوضحادخلكا

 عوزردك،ا كذلكاتلكازلختصاابطفلكا أفرزدازلسرةا
زآلخرين.ا سنطلباعنكاأيًضتاأناتصفازلكلفلاازلإيا
تؤثرابهتاحتلااافلكافيامدرتهايلىاأدزءازلنشطاا

زللوعلا.ابتاضتفااإلىاالك،اسنطلباأسمتءا
عياخدعتوا زلمعلملن،ا أتاسجالواعدرسلا،ا ُعقّدِ
زلريتياازلنهتريا،ا أفرزدازلسرةازلذينايمكنهماتوفلرا
ععلوعتواحوأازلطريقاازلإيايؤدتابهتاافلكاعهتعه.

فيازلعديداعنازلمجإمعتو،اتمازتختااترتلبتوا
ختصااععاعقدعيازلريتياازلطبلا،ا  كتالوازلخدعاا

زالجإمتيلا،ا زلمدزرسالمستيدتنتافيازلحصوأايلىا
زلدلاازلإيانحإتجاإللهتالمعتلجااعطتلبااافلك؛اإالاأنا
تعت نكاععنتافيازلحصوأايلىازلسجالوا غلرهتاعنا

زلمعلوعتواعناشأنهاأنايستيدنتايلىاإنهتءايملنتا
بسريااأكبر.

برامج دعم التوظيف للشباب ذوي اإلعاقة
لدينتازلعديداعنازلطرقالإشجلعازلشبتبازلذينا

يإلقونادفعتواSSIاأ ازعإلت زواSSDIا يريد نازلذهتبا
إلىازلعمل.

:SSI بموجب
ا يندعتانقّدرادفعااافلكازلشهريااعناSSI،افلنا	

نحسباأغلبادخلاافلك.ا إازاكتناافلكاأصغرا
عنا22ايتًعت،ا كتنااتلًبتايذهباإلىاعدرسإها

بتنإظتم،افإننتاسنسإثنيازلمزيداعناعكتسبهاكلا
شهر.افيايتما2023،ايجو اللطالب،ازلذيناالاتزيدا

أيمترهماينا22ايتًعت،ازسإثنتء2,220اد الًرزاأعريكلًّتا
عناعكتسبهمازلشهريا،ابحداسنوتايبلغا8,950ا
د الًرزاأعريكلًّت،اينداحستبادخلهماعناأجلاSSI.ا

 مداتزدزداهذهازلحد داكلايتم.

ا يمكناللطفلازلبتلغاعنازلعمرا15ايتًعتاأ اأكثرا	
أنايوفرابعًضتاعنادخلها عوزردهالدفعاتكتللفا

تعللمها غلرهاعنازلشلتءازلال عاالإمكلنهاعنا
زلعمل،ا الكاعناخالأازاليإمتدايلىاtoاPlanا
PASS(اSelf-SupportاAchieve،اخطااتحقلقا

زلديمازلذزتي(.انحناالانحإسبازلدخلازلمدخرا
 زلموزردازلمدخرةاينداتقديراعبلغازلدفعاازلإيا

يحصلايللهتاافلك.ازمرأازلمزيدايناخطااتحقلقا
www.ssa.gov/افيا)PASS(زلديمازلذزتيا

disabilityresearch/wi/pass.htmا)عإوفرا
بتللغاازانجللزياافقط(.

ا امدايحإتجاافلكاإلىاسلعا خدعتوابعلنهتاحإىا	
يإمكناعنازلعملابسبباحتلاا)حتالو(اابلاا

ععلنا،اعثلاكرسياعإحركاأ اعستيداشخصي.ا
 ينداتقديرادفعااSSIالطفلك،النانحإسبابعضاأ ا
كلازلمبتلغازلمدفويااعقتبلاهذهازلسلعا زلخدعتوا

فياسجلاعكتسباافلك.

ا يجو اأنايحصلازلطفلازلذتايزيدايمرهاينا15ايتًعتا	
يلىازلمستيدةافياإيتدةازلإأهللا زلإدريب.

ا سإسإمراتغطلاابرنتعجاMedicaidاحإىاإازاكتنتا	
عكتسباافلكاعرتفعاابمتايكفيالومفادفعاا
SSIازلشهريااعتادزعتازلمكتسبافيانطتقا

عبلغاععلن.

https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
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:SSDI بموجب
ا يمكنالتابتلغاتماتشخلصاإصتبإهابإيتماامبلا	

سنا22ايتًعتاأنايحصلايلىازلمستيدةانفسهتا
فيانفقتوازلعملازلموضحااأيالهازلمقدعاالتا
افلايحصلايلىاSSI،ا أنايحصلاأيًضتايلىا

عستيدةافياإيتدةازلإأهللا زلإدريب.

ا يجو اأناتسإمرادفعتوازالعإلت زوااتلمتاأناافلكاالا	
يشتركافيايملاكبلر.ابخصوصايتما2023،انحنا

نعإبراافلكايقومابعملاكبلراإازاكتنتاعكتسبها
زلشهريااتزيداينا1,470اد الًرزاأعريكلًّت،ا الكافلمتا
يإعلقابتلمسإفلديناغلرازلمكفوفلنا)2,460اد الًرزا

أعريكلًّتاإازاكتنوزاعكفوفلن(.

يمكنكازلحصوأايلىاعزيداعنازلمعلوعتوا
حوأاهذهازلبرزعجاعناخالأازالاالعايلى:ا
www.ssa.gov/redbook)عإوفرابتللغاا

زانجللزياافقط(اأ ابتالتصتأابنتايلىازلرممازلمجتنيا
.1-800-772-1213

Medicareو Medicaid
Medicaidايبترةاينابرنتعجاريتيااصحلاالصحتبا
زلدخلا زلموزردازلمحد دين.ا فياأغلبازلواليتو،ا
يإأهلازلافتأازلذينايحصلونايلىادفعتواSSIا

للحصوأايلىاMedicaid،ا فيابعضازلحتالو،ايصتحبا
الكابشكلاتلقتئياأهللاازلحصوأايلىاSSI.ابلنمتا
فيا اليتواأخرى،ايجبايللكازلإسجللاللحصوأا
يلىاMedicaid.ا يسإطلعابعضازلافتأازلحصوأا

يلىاتغطلااMedicaidاحإىالوالمايإأهلوزاللحصوأا
يلىاSSI.ارزجعاهذزاععا كتلااMedicaidاافيا اليإك،ا
أ اعكإبازلخدعتوازالجإمتيلاافيا اليإكاأ اعقتاعإكا

لمعرفاازلمزيداعنازلمعلوعتو.

Medicareايبترةاينابرنتعجاتأعلناصحيافلدرزليا
لمناتبلغاأيمترهما65ايتًعتاأ اأكثر،ا لمنايحصلونا

يلىازعإلت زواSSDIالمدةايتَعلنايلىازلمل.

ثماازسإثنتءزنالهذهازلقتيدة؛احلثايمكناأنايحصلا
DACايلىاMedicareايلىازلفوراإازاكتناعصتبًتابمتايلي:

ا عرضاكلوتافياعرزحلهازلنهتئلاا)زلفشلا	
زلكلوتازلدزئمازلذتايإطلبا رعازلكلىاأ اغسللا

زلكلىازلدزئم(.

ا عرضاGehrigاLouا)زلإصلبازلجتنبيازلضمورت(.	

 Children’s Health Insurance
Program )برنامج التأمين 

الصحي لألطفال(
يمّكنابرنتعجاInsuranceاHealthاChildren’sا

Programا)برنتعجازلإأعلنازلصحيالألافتأ(ازلواليتوا
عناتوفلرازلإأعلنازلصحيالافتأازلسرازلعتعلاا
ازوازلدخوأابتلغاازالرتفتعازلإياتؤهلهتالبرنتعجا
Medicaid،ا لكنهتافيازلومتاازتهاعنخفضااجًدزا
بحلثاالاتسإطلعاتحملاتكتللفازلإأعلنازلصحيا

زلختص.ا يوفرازلبرنتعجاتغطلاالعقتملرازلوصفتوازلطبلا،ا
 خدعتوازلعنتياابتلبصرا زلسمعا زلصحاازلنفسلا،ا
 هواعإوفرافيازلواليتوازلخمسلناكلهتا عقتاعاا

كولوعبلت.ايمكنالوكتلاMedicaidازلحكوعلاافيا اليإكا
أناتقدمازلمزيداعنازلمعلوعتوايناهذزازلبرنتعج،اأ ا

يمكنكازلحصوأايلىاعزيداعنازلمعلوعتوايناتغطلاا
أافتلكافياwww.insurekidsnow.govا)عإوفرا
بتللغاازانجللزياافقط(اأ اعناخالأازالتصتأابتلرمما

.1-877-543-7669

خدمات أخرى للرعاية الصحية
يندعتايإلقىاافلكاSSI،اسنحللكاإلىاأعتكنايمكنكا
أناتإلقىافلهتاخدعتوازلريتياازلصحلاالطفلك.ا تندرجا

هذهازلخدعتواتحتابنداSpecialاwithاChildrenا
NeedsاCareاHealthا)زلافتأاا تازالحإلتجتوا

زلصحلاازلختصا(اعنامتنوناSecurityاSocial.ا يتدةاعتا
تديرازلوكتالوازلصحلاازلحكوعلااهذهازلبرزعج.

https://www.ssa.gov/redbook
https://www.insurekidsnow.gov/
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تطلقازلواليتوايلىاهذهازلخدعتوازلعديداعنازلسمتءا
زلمخإلفا،ا عنابلنهتاHealthاSpecialاChildren’sا
Servicesا)زلخدعتوازلصحلاازلختصاالألافتأ(،ا 
ServicesاMedicalاChildren’sا)زلخدعتوازلطبلاا
لألافتأ(،ا ProgramاChildren’sاHandicappedا
)برنتعجازلافتأازلمعتملن(.ا توفراععظمازلبرزعجا

خدعتواعناخالأازلعلتدزوا زلمكتتبازلختصا،اأ اعرزكزا
زلعالجازلدزخللاا زلخترجلاافيازلمسإشفلتو،اأ ا

زلوكتالوازلمجإمعلا.

 حإىاإازاكتناافلكاالايحصلايلىاSSI،افقدا
يإمكناأحداهذهازلبرزعجاعناعستيدتك.ا يفإرضاأنا
تكونازادزرزوازلصحلاازلمحللا،اأ اعكتتبازلخدعتوا

زالجإمتيلا،اأ ازلمسإشفلتوامتدرةايلىاعستيدتكا
فيازلإوزصلاععابرنتعجاSpecialاwithاChildrenا
programاNeedsاCareاHealthا)زلافتأاا تا

زالحإلتجتوازلختصااعنازلريتياازلصحلا(ازلمحليا
زلختصابك.

التواصل معنا
توجداارقايديدةاللإوزصلاععنت،اعثلازلإوزصلايبرا

زانإرنت،ا يبرازلهتتف،ا زلحضوراشخصًلت.انحنا
هنتالإلجتباايناأسئلإكا لخدعإك.استهماSocialا

Securityالكثراعنا85ايتًعتافياتأعلنازلحتضرا
 زلمسإقبلاعناخالأاتقديمازايتنتوا زلحمتياازلمتللاا

لماليلنازلشختصااوزأارحلااحلتتهم.

 زيارة موقعنا اإللكتروني

إناأنسبااريقاااجرزءاأيمتأاععاSecurityاSocialا
عناأتاعكتناهيايبرازانإرنتايلىازلمومعا
www.ssa.govا)عإوفرابتللغَإلنازانجللزياا

 زاسبتنلا(.ايمكنكاتحقلقازلكثلر.اتإوفرابعضاهذها
زلخدعتوابتللغاازانجللزياافقط.المستيدتكافياإجرزءا

،SocialاSecurityأيمتأاععا

ا ماللحصوأايلىاMedicareاwithاHelpاExtraا	 تقدَّ
costsاplanاdrugاprescriptionا)عستيدةاإضتفلاا

فياتكتللفاخطاازلد ياازلموصوفاافيابرنتعجا
Medicare(ا)عإوفرةابتللغاازانجللزياافقط(.

ا ماللحصوأايلىاأغلباأنوزعازلمززيتا)عإوفرةا	 تقدَّ
بتللغاازانجللزياافقط(.

ا يمكنكازلعثورايلىانسخاعناعنشورزتنتا)عإوفرةا	
بلغتواعإعددة(.

ا زحصلايلىاإجتبتواينازلسئلاازلشتئعاا)عإوفرةا	
بتللغَإلنازانجللزياا زاسبتنلا(.

يندعتاتقومابإنشتءاحستباSocial Securityاmyا
شخصيا)عإوفرابتللغاازانجللزياافقط(،ايمكنكافعلا

زلمزيد.

ا عرزجعااSocial Security Statementا)بلتنازلضمتنا	
زالجإمتيي(ازلختصابك.

ا زلإحققاعنادخلك.	

ا زلحصوأايلىاتقديرزواللمززيتازلمسإقبللا.	

ا ابتيااخطتباإثبتوازلمززيت.	

ا تغللراععلوعتوازايدزعازلمبتشرازلختصاابك.	

ا 	.Medicareالبابدأافتمدالبطتماا

ا 	.SSA-1099/1042Sزلحصوأايلىابدأافتمدالنمواجا

ا البابدأافتمدالبطتمااSecurityاSocialاإازالماتقما	
بأتاتغللرزوا شتركتا اليإكافياالك.

ربمتايكونازلدخوأاإلىاحستباSocial Securityاmyا
زلشخصيازلختصابكاعقّلًدزابتلنسبااإلىا

زلمسإخدعلناخترجازلواليتوازلمإحدة.

اتصل بنا

إازاكتناالايمكنكازسإخدزماخدعتتنتايبرازانإرنت،ا
فلمكننتاعستيدتكايبرازلهتتفايندازتصتلكابمكإبا
SecurityاSocialازلمحليالديك،اأ ازلرممازلوانيا

زلمجتنيازلختصابنتا800.انوفراخدعتوازلإرجماازلفورياا
زلمجتنلاايندازلطلب.ايمكنكازلعثورايلىاععلوعتوا

زلمكإبازلمحليافياعنطقإكاعناخالأاإدختأازلرعزا
داعومعا زلبريدتازلختصابكايلىاصفحاازلويباُعحّدِ

داعومعازلمكتتبا زلمكتتبا)بتلرغماعناتوفراصفحااُعحّدِ
زلمحللاابتللغاازانجللزياافقط،ايمكنكاإدختأازلرعزا
زلبريدتازلختصابكاللعثورايلىازلمكإبازلمحليا

زلمربالك(.

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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يمكنكازالتصتأابنتايلىازلرمما1213-772-800-1اا
—اأ ايلىارممازلهتتفازلنصيا0778-325-800-1ا،ا

إازاكنتاعنازلصماأ اضعتفازلسمعا-اعنازلستياا
8:00اصبتًحتاإلىازلستياا7:00اعستًء،اعنازالثنلنا
إلىازلجمعا.اتكون أوقات االنتظار حتى يمكنك 

ث إلى أحد ممثلي Social Security أقصر  التحدُّ
عادًة في األيام من األربعاء وحتى الجمعة، أو 

في وقت متأخر من اليوم.اللحصوأايلىاخدعتوا
زلإرجماازلفورياازلمجتنلاازلإيانقدعهت،ازبَقايلىا
زلخطا زلزمازلصمتاأثنتءازلإوجلهتوازلصوتلاازآلللاا
بتللغاازانجللزيااحإىايجلباأحداعمثلياSocialا

Securityايللك.اسلإوزصلاعمثلاSecurityاSocialا
ععاأحدازلمإرجملنازلفوريلنالمستيدتكايلىاإجرزءا

زلمكتلما.ا

ماأيًضتازلعديداعنازلخدعتوازلهتتفلاازلإلقتئلاا نقّدِ
بتللغَإلنازانجللزياا زاسبتنلا،ازلإياتكوناعإتحاا24ا

ثاإلىاأحدا ستياافيازللوم،احإىاالاتحإتجاإلىازلإحدُّ
.SocialاSecurityعمثليا

إازاكتنتالديكاعسإندزوانحإتجاإلىازالاالعايللهت،ا
فإذّكراأناتلكازلمسإندزوايجباأناتكوناأصللااأ ا

نسًختاععإَمدةاعناجهااإصدزرهت.

Social Security Administration
PublicationاNo.10026-05ا-ARا|اJanuaryا2023ا)Recycleاpriorاeditions(

ةقزعإأزات ااأزفاأأزاوز زتومز
BenefitsاforاChildrenاWithاDisabilitiesا)Arabic(

ProducedاandاpublishedاatاU.S.اtaxpayerاexpense
نتتكترمأأزابئزرضأزاتعفزدابزسحاىأعازهرشن ازهجزونإامو
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