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ازايهمالا مهف

فهم االمتيازات
2023

Social Security: مفهوم بسيط
يصليSecurityيSocialيتقريًب يإلىيكليأسرةيويمسي

حا ةيجماعيهألاريكاانيتقريًب ياييارحلةيا ياني
أعم رها.

إنن ينس عديهألاريكاانيانيكب ريهلسن،يوهلع الاني
هلذينيأصابوهيبإع قة،يوهألسريهلليييلواىيااز يأحدي
هلزوجانيأويهلوهلدين.يوبدهيةيانييوناوي2022،يوصلي

عدديهلذينيعملوهيوداعوهيضرهئبيSecurityيSocialيا ي
يقربياني182يالاونيشخص،يوتلقىيا ييقربياني66ي

الاونيشخصيهالا مهفيSecurityيSocialيهلشزرية.

أغلبيهلمسلفادينيلدين يهايهلملق عدونيوأسرها،ي
وهويا يبلغيحوهليي51يالاونيشخصيايييوناوي2022.

ولكنيلاييكنيهلزدفيأبًدهيانيSecurityيSocialيأني
يكونياصدريهلدخليهلوحاديلألشخ صيعنديتق عدها،ي
بلييحليSecurityيSocialياحلينسبةيائويةيانيدخلي

هلع اليقبليهللق عديحسبيا يكسبهيطوهليحا ته.ي
ويعلمديابلغيالوسطيهألجوريهلذييتحليهالا مهفي
هللق عديSecurityيSocialيعلىياك سبكيوهلوقتي

هلذييتخل ريبدءيتلقييهالا مهتكيااه؛ياإذهيبدأفيتلقيي
هالا مهتكياييع مي2022يايي“سنيهللق عديهلك ال”ي

)رهجعيقساي“سن التقاعد الكامل”(،ياإنيهذهي

SSA.gov
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هلنسبةيهلمئويةيتلف وفيللصليإلىي%75ياام ييخصي
أصح بيهلدخليهلمنخفضيللغ يةيإلىيا ييقربياني
%40يتقريًب يألصح بيهلدخليهلملوسط،يوا ييقربي

اني%27يألصح بيهلدخليهألعلى.يوإذهيبدأفيتلقيي
همالا مهفيبعديسنيهللق عديهلك ال،ياإنيهذهيهلنسبي
سلكونيأعلى،يأا يإذهيبدأفيتلقييهمالا مهفياييوقتي
ابكريعنيذلك،ياإنيهذهيهلنسبيسلكونيأقل.يويقولي

أغلبيهلمسلش رينيهلم لاانيإنكيسلحل جيإلىيا ي
يقربياني%70يانيهلدخليهلذييتحققهيقبليهللق عدي

للحا يحا ةيكريمةيعنديهللق عد،يويشمليهذهيهالا مهفي
SecurityيSocialيهلخ صةيبك،يوهسلثم رهتك،يوادخرهتكي

هلشخصاة.

إنن ينريديانكيأنيتدركيا ييمكنيأنييعناهيSocialي
Securityيلكيولمسلقبليأسرتكيهلم لي.يتوضحيهذهي

هلنشرة،يازايهمالا مهف،يأس سا فيبرهاجيهللأااني
هلخ صةيب للق عد،يوهإلع قة،يوهلورثةيهلليييقداز ي

.SocialيSecurity

يعملينظ ميSecurityيSocialيهلح لييعلىيهذهيهلنحو:ي
تداعيهلضرهئبيأثن ءيالرةيعملكيإلىيSecurityيSocial.ي

ونحنينسلخدميأاوهليهلضرهئبيلداعيهمالا مهفيإلى:

ي هألشخ صيهلذينيتق عدوهيب لفعل.	

ي لة.	 هألشخ صيهلذينييع نونيانيإع ق فياؤّهِ

ي ورثةيهلع الانيهلذينيتواوه.	

ي هألشخ صيهلذينييعولزايهلمسلفادون	

مييلايهمحلف ظيب لم ليهلذييتداعهياييصورةيضرهئبي
اييحس بيشخصييللسلخداهيعنديهلحصوليعلىي

هالا مهتك،يانحنينسلخدميضرهئبكيلنداعز يإلىي
هألشخ صيهلذينييحصلونيعلىيهالا مهتزايح لًا .ي
ثايُترسليأييأاوهليغارياسلخداةيإلىيصن ديقي

هئلم ناةييملكز يSecurityيSocial،يولاسيإلىيحس بي
شخصييب سمك.

خدمات Social Security أرحب من مجرد 
التقاعد

يعلقديهلكثاريانيهلن سيأنيSecurityيSocialياجردي
برن اجيلللق عد،يولكنياييحانيأنيأغلبيهلذينييللقوني
همالا مهفيانيهلملق عدين،يإميأنيهن كيآخرينييللقوني

همالا مهفيألنزا:

ي لة.	 أشخ صييع نونيانيإع قةياؤّهِ

ي موجي/يموجةيأويطفليلشخصييحصليعلىي	
همالا مهف.

ي يموجياطلقي/يموجةياطلقةيلشخصييحصليعلىي	
SecurityيSocialيأوياؤهليللحصوليعلاه.

ي يموجي/يموجةيأويطفليلع اليالواى.	

ي يموجياطلقي/يموجةياطلقةيلع اليالواى.	

ي أحديهلوهلدينيهللذينييعولزم يع اليالواى.	

قديتكونياؤهاًليللحصوليعلىيSecurityيSocialيايي
أييسن،ياذلكييلوقفيعلىيظرواك.ياييهلوهقع،ي

نداعيهالا مهفيلألطف ليأكثريام ييداعهيأييبرن اجي
حكواييآخر.

ضرائب Social Security التي تدفعها

نحنينسلخدميضرهئبيSecurityيSocialيهللييتداعز ي
أنتيوغاركيانيهلع الانيلداعيهالا مهفيSocialي

.Security

إنيا يتداعهيانيضرهئبيSecurityيSocialييلوقفيعلىي
ا يتكسبه،يوهويا يمييزيديعنيابلغياعان.يواييع مي
2023يتبلغيقامةيهذهيهلمبلغي160,200يدومريأاريكي.

Medicare ضرائب

تداعيضرهئبيMedicareيهلمسلحقةيعلىيجماعيأجوركي
أويص ايياك سبكيانيعملكيهلخ ص.يوهذهيهلضرهئبي
اخصصةيللغطاةيMedicare.يوتوجديضرهئبيMedicareي

إض ااةيعلىيهلع الانيانيأصح بيهلدخليهلمرتفع.
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إذا كنت تعمل 
لدى شخص 

آخر

 Social ضريبة
Security

ضريبة 
Medicare

1.45%6.2%تداعيأنت

يداعيص حبي
1.45%6.2%هلعمل

في حالة العمل لحسابك الخاص
2.9%12.4%تداعيأنت

ضريبة Medicare اإلضافية

يداعيهلع الونيضريبةيMedicareيإض ااةيبنسبةي%0.9ي
علىيهلدخليهلذيييلج وميحًدهياعاًن .يويعرضيهلجدولي

هلل لييهلحدوديهلم لاةيبن ًءيعلىيهلح لةيهمجلم عاةي
عنديتقديايهإلقرهريهلضريبي:

الحالة االجتماعية عند تقديم 
اإلقرار الضريبي

الحد المالي

250,000يدومرإقرهرياشلركيلشخصانيالزوجان

125,000يدومرإقرهريانفصليلشخصيالزوج

200,000يدومرإقرهريلشخصيأعزب

200,000يدومرربيهألسرةي)اعيشخصياؤهل(

هلزوجيهلمؤهليهلب قييعلىيقاديهلحا ةي
200,000يدومرويعول

 Social Security أين تذهب أموال ضرائب
التي تدفعها

اييع مي2023،ييذهبينحوي85يسنًل يانيكليدومري
تداعهياييضرهئبيSecurityيSocialيأثن ءيعملكيإلىي
صندوقيهئلم نيييداعيهالا مهفيشزريةيللملق عديني

هلح لاانيوأسرها،يوإلىيورثةيهلع الانيهلملوااني
انيأموهجيوأطف ل.يويذهبيا ييقربياني15يسنًل ي

إلىيصندوقيهئلم نيييداعيهالا مهفيإلىيهلمع قاني
وأسرها.

كم ينداعيأيًض يانيصن ديقيهمئلم نيهذهيتك لافيإدهرةي
هلبرهاجيهلل بعةيلن .ياإنن يُنَعديإحدىيأكثريهلزائ فيكف ءةي
اييهلحكواةيهلفادرهلاة،يونحنينعمليعلىيتحسانز ي

يوًا يبعدييوم.يوانيكليدومريتداعهياييضريبةيSocialي
Security،يننفقيأقليانيسنتيوهحديعلىيإدهرةيهذهي

هلبرن اج.

ويذهبيإجم لييابلغيضرهئبيMedicareيهلليي
تداعز يإلىيصندوقيهئلم نيييداعيبعضيتك لافي

هلمسلشفا فيوخدا فيهلرع يةيذهفيهلصلةيلجماعي
هلمسلفادينيانيMedicare.يوتلولىي&يMedicareي

forيCentersيServicesيMedicaidيإدهرةيMedicare،يومي
.SocialيSecurityتديرهي

 Security ما يجب أن تعرفه عن
Social في أثناء فترة العمل

رقم Social Security الخاص بك

رقايSecurityيSocialيهلخ صيبكيهويحلقةيهلوصليبانكي
وبانن .يأنتيبح جةيإلاهيللحصوليعلىيوظافةيولداعي

هلضرهئب.يونحنينسلخدميرقايSecurityيSocialيهلخ صي
بكيلللبعياك سبكياييأثن ءيالرةيعملكيوهالا مهتكيبعدي

.SocialيSecurityأنيتبدأيهلحصوليعلىي

ميتحمليبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةيبك.يوينبغيي
أنيتلوخىيهلحذريعنديإعط ءيرقايSecurityيSocialي

هلخ صيبكيألحد؛يحاثيإنيسرقةيهلزويةيانيأسرعي
هلجرهئايهنلش ًرهيهلاوم.يوايياعظايهألحا ن،ييسلخدمي

لصوصيهلزويةيرقايSecurityيSocialيهلخ صيبكي
ورصادكيللحصوليعلىيهلمزيديانيهألاوهليب سمك.يثاي

يسلخداونيبط ق فيهمئلم نيومييداعونيهلفوهتار.

نلع الياعيرقايSecurityيSocialيهلخ صيبكيوسجالتن ي
بسريةيت اة.يوإذهيطلبيان يشخصياعلوا فيخ صةي

بك،يالنينمنحهيأيياعلوا فيدونياوهاقةيخطاةيانكي
إميإذهيك نيهلق نونييلطلبيذلكيأوييأذنيبه.

هليتحل جيإلىيطلبيرقايSecurityيSocial،يأويبط قةي
بديلة،يأويإجرهءيتغااريلالسايعلىيبط قلكيهلح لاة؟ي

يمكنيلصفحةيCardيandيNumberيSecurityيSocialي
)رقايوبط قةيهلضم نيهمجلم عي(يهلخ صةيبن يعلىي
هلموقعيهإللكلرونييwww.ssa.gov/ssnumberي

اس عدتكياييهلبحثيعنيهلطريقةيهلمثلىيللنفاذيا ي
تحل جيإلاه.

https://www.ssa.gov/ssnumber/
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واييهذهيهلصفحة،يسنطرحيعلاكياجموعةياني
هألسئلةيللحديديإنيأاكنك:

ي هسلكم ليإجرهءهفيهلطلبيبشكليإلكلروني.	

ي بدءيإجرهءهفيهلطلبيبشكليإلكلروني،يثايتقدياي	
أيةيوث ئقياطلوبةيإلىياكلبن يهلمحلييمسلكم لي

هلطلب،ياييوقتيأقلياييهلمعل د.

وبمجرديهسلكم لكيهلطلبي)بشكليإلكلرونييأوي
شخصي(،يسنرسليهلبط قةيب لبريديبعدياع لجةي

هلطلب.ييرجىيهلعلايإنن يمينصدريهلبط ق فيايياك تبن .

للحصوليعلىيرقايSecurityيSocialيأويبط قةيبديلة،ي
قديتحل جيإلىيأنيتقدميلن يإثب فياوهطنلكيهألاريكاةيأوي

وضعيهلزجرةيهلخ صيبك،يوعمرك،يوهويلك.يمينحل جي
إلىيإثب فيعلىياوهطنلكيهألاريكاةيوعمركيللحصولي

علىيبط قةيبديلةيإذهيك نيهإلثب فياوجوًدهيب لفعليايي
سجالتن .ينحنيمينقبليإمياسلندهفياعانةيكإثب في

للموهطنةيهألاريكاة،يوتشمليشز دةيااالدكيهألاريكاةي
أويجوهميهلسفريهألاريكييأويشز دةيهللجنسيأويشز دةي

هلموهطنة.يإذهيلايتكنياوهطًن يأاريكًا ،يااجبيأنينرىي
اسلنديهلزجرةيهلذيييثبتيتصريحيهلعمل.يوإذهيلاييكني

لديكيتصريحيعمل،ياسوفيتنطبقيقوهعدياخللفة.

إلثب فيهلزوية،ياإنن ينقبليهلمسلندهفيهلح لاةيهلليي
يظزريعلاز يهسمكيواعلوا تكيهلشخصاةيويفضليأني

تكونيعلاز يصورةيحديثةيلك،يويمكنيأنيتكونيهذهي
هلمسلندهف،ياثليرخصةيهلقا دة،يأويبط قةيهويةيأخرىي

ص درةيعنيهلومية،يأويجوهميسفريأاريكي.

ولللقدميبطلبيتغااريهمسايعلىيبط قةيSocialي
Securityيهلخ صةيبك،يقديتحل جيإلىيتقدياياسلندي

ص دريحديًث ييثبتيأنهيقديتايتغااريهسمكيبشكلي
ق نوني.

هحرصيعلىيحم يةيبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةي
بكيحاثينضعيحًدهيلعدديهلبط ق فيهلبديلةيهلليييمكنكي
هلحصوليعلاز يوهىي3يبط ق فياييهلع ميو10يبط ق في

خالليالرةيوجودكيعلىيقاديهلحا ة.يمييلايهحلس بي
تغااريهمسايبشكليق نونييوغاريذلكيانيهمسلثن ءهفي
ضمنيهذهيهلحدود.يعلىيسباليهلمث ل،يقديميُيحلسبي
تغااريح لةيعدميهلموهطنةيهلذيييلطلبيتحديثيهلبط قةي

ضمنيهذهيهلحدود.يوقديميتنطبقيهذهيهلحدوديإذهيك ني
بإاك نكيإثب فيح جلكيإلىيهلبط قةيللجنابكياشقةي

كبارة.

لمزيديانيهلمعلوا ف،يهقرأيرقايوبط قةيهلضم ني
همجلم عييهلخ صيبكي)نشرةيرقاي10002-05(.يوإذهي
لايتكنياوهطًن ،يا قرأيأرق ميهلضم نيهمجلم عييلغاري

هلموهطناني)نشرةيرقاي05-10096(.

خدا تن يهلخ صةيب لبط ق فياج ناة.يومينلق ضىيأيةي
رسومياطلًق ياق بليا ينقداهيانيخدا فيخ صةي

ب لبط قة.

 Social كيف تصبح مؤهاًل للحصول على
Security

اييالرةيعملكيواييأثن ءيداعكيللضرهئب،يتكسبي
“نق ط”يSecurityيSocial.يواييع مي2023،يسلكسبي

نقطةيوهحدةيعنيكلي1,640يدومرهفيأاريكاةياني
اك سبك،يبحديأقصىي4ينق طيلكليع م.يوع دةيا ي

يرتفعيهلمبلغيهلالمميللحصوليعلىينقطةيوهحدةيكلي
ع م.

يحل جياعظايهلن سيإلىي40ينقطةي)10يسنوهفياني
هلعمل(يكيييلأهلوهيللحصوليعلىيهمالا مهف،يبانم ي

يحل جيهألشخ صيهألصغريسًن يإلىينق طيأقليلكيي
يلأهلوهيللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيأويلكيييلأهلي
أارهديأسرهايللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثةيعنديوا ةي

هلع ال.

ما يتعين عليك معرفته بخصوص 
االمتيازات

ميتحليهالا مهفيSecurityيSocialيسوىياحليبعضي
لة،يأوي اك سبكيعنديتق عدك،يأويإص بلكيبإع قةياؤّهِ

وا تك.ينحنينسلندياييداعيهالا مهتكيإلىيهلمبلغي
هلذييكسبلهياييأثن ءيحا تكيهلمزناة؛ياكلم يهرتفعي
هلدخليهلذييتحققهيطالةيحا تك،يهمدهدفيهمالا مهفي
هللييتلملعيبز .يوإذهيك نتيهن كيبعضيهلسنوهفيلاي

تعمليااز ،يأويك نتياك سبكيانخفضة،ياقدييقليابلغي
همالا مهفيعم يإذهيكنتيتعمليبشكليث بت.

https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10096.pdf
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امتيازات التقاعد

ييهالا مهفيهللق عدياني ُيَعديهخلا ريوقتيبدهيةيتلّقِ
أهايهلقرهرهفيهللييسللخذه يعلىيهإلطالق.يإذهي

ييهمالا مهفيعنديوصولكيإلىي هخلرفيهلبدءياييتلّقِ
سنيهللق عديهلك ال،ياسوفيتللقىيابلغيهالا مهتكي

ب لك ال،يوسنقلليانيابلغيهالا مهتكيإذهيبدأفيتلّقِيي
همالا مهفيقبليهلوصوليإلىيسنيهللق عديهلك ال.ي

يمكنكيأيًض يهخلا ريهمسلمرهرياييهلعمليبعديتج ومي
سنيهللق عديهلك ال.يوإذهياعلتيذلك،ياإنيهالا مهتكي

سلزيديعنيهلوقتيهلذييوصلتيااهيإلىيسنيهللق عدي
ييهمالا مهفيأويتصليإلىي هلك ال،يحلىيتبدأياييتلّقِ

سني70يع ًا .

 سن التقاعد الكامل

إذهيكنتيقديُولدفياييهلفلرةيا يباني1943يو1960،ي
تزيديتدريجًا يهلسنيهللييتصبحيااز يهالا مهفيهللق عدي

هلك الةياسلحقةيهلداعيللصبحي67يع ًا .ياييع مي
2023،يإذهيكنتيقديُولدفياييع مي1955يأويقبليذلك،ي

اأنتياؤهليب لفعليللحصوليعلىيهالا مهف

SecurityيSocialيهلك الة.يهسلخدميهلجدوليأدن هي
لمعراةيسنيتق عدكيهلك ال.

سن التقاعد الكاملعام الميالد
1954-194366

66يوشزرهن1955

66يو4يأشزر1956

66يو6يأشزر1957

66يو8يأشزر1958

66يو10يأشزر1959

196067يأويبعديذلك

مالحظة:يعلى الرغم من أن سن التقاعد الكامل 
آخذة في االرتفاع، فال يزال عليك التقدم بطلب 

الحصول على امتيازات Medicare قبل 3 أشهر من 
بلوغك سن 65. وإذا انتظرت لوقت أطول، فقد يكلفك 

التأمين الطبي Medicare )الجزء الثاني( وتغطية 
العقاقير الموصوفة طبيًا )الجزء الرابع( المزيد من المال.

التقاعد المتأخر

إذهيهخلرفيتأخاريتلقييهمالا مهفيإلىيا يبعديسني
هللق عديهلك ال،ياسوفينزيديهالا مهتكيبنسبةيائويةي

اعانة،يتبًع يلع ميااالدك.يوسنضافيهلزي دةيتلق ئًا يكلي
شزريانيوقتيبلوغكيسنيهللق عديهلك اليإلىيأنيتبدأي
اييتلقييهمالا مهفيأويتصليإلىيسني70،يأيزم يأقرب.ي
يلواريهلمزيديانيهلمعلوا فيحولينق طيهللق عديهلملأخري

www.ssa.gov/علىياوقعن يعلىيهلرهبطيهلل لي:ي
benefits/retirement/planner/delayret.htmlي

)الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط(.

التقاعد المبكر

يجوميلكيهلبدءياييتلقييهمالا مهفيابكًرهياييسني
62.يوسنخفضيهالا مهتكيإذهيبدأفيابكًرهياييتلقاز يبم ي

يقربياني%0.5يلكليشزريتبدأياييتلقييهمالا مهفي
ااهيقبليسنيتق عدكيهلك ال.يعلىيسباليهلمث ل،ي
إذهيك نيسنيتق عدكيهلك الي67يو7يأشزر،يوقمتي

ب للسجالياييSecurityيSocialياييسني62،يالني
تحصليإميعلىي%70يانيهالا مكيهلك ال.

ييهمالا مهف،ي بمجرديهتخ ذكيهلقرهريبشأنياوعديتلّقِ
يمكنكيهللقدميبطلبيللحصوليعلىيهالا مهفيتق عدي
SecurityيSocialيعلىياوقعن يعلىيهلرهبطيهلل لي:ي

www.ssa.gov/retirementي)الواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط(.

إذا كنت تعمل وتحصل على االمتيازات

يمكنكياوهصلةيهلعمليوهلحصوليأيًض يعلىيهالا مهفي
هللق عد.يلنييقلليا يتحققهيانياك سبياييشزري
بلوغكيسنيهللق عديهلك الي)أويبعده(يانيهالا مهفي

SecurityيSocialيهلخ صةيبك.يبليإنيهلعمليبعديسني
هللق عديهلك اليانيشأنهيأنييزيديانياسلحق تك؛ي

إميأنهيسالعانيعلان يتقلاليهالا مهتكيإذهيتج ومفي
اك سبكيحدوًدهياعانةياييهألشزريهللييتسبقي

بلوغكيسنيهللق عديهلك ال.

https://www.ssa.gov/planners/retire/delayret.html
https://www.ssa.gov/planners/retire/delayret.html
https://www.ssa.gov/retirement
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ييهمالا مهفيقبلي إذهيكنتيتعمليلكنكيبدأفيتلّقِ
سنيهللق عديهلك ال،ياسوفينخصايدومًرهيوهحًدهي

انيهمالا مهفياق بليكليدومرينيانياك سبكيهلليي
تلج وميهلحديهلسنوي.ياييع مي2023،ييبلغيهذهيهلحدي

21,240يدومًرهيأاريكاًّ .

اييع ميوصولكيإلىيسنيهللق عديهلك ال،ينخفضي
دومًرهيوهحًدهيانيهالا مهتكياق بليكلي3يدومرهفيتجناز ي

وتزيديعنيحديسنويياخللفي)56,520يدومًرهيأاريكاًّ ي
اييع مي2023(.يوساسلمريذلكيإلىيأنييأتييهلشزري

هلذييتصليااهيإلىيسنيهللق عديهلك ال.

بمجرديوصولكيإلىيسنيهللق عديهلك الييمكنكي
همسلمرهرياييهلعمل،يولنينخفضيهالا مهفيهللق عدي
انيSecurityيSocialيهلخ صةيبكيازم يك نيهلمبلغي

هلذييتكسبه.

لمزيديانيهلمعلوا فيحوليكافاةيتأثاري
هلعملياييهالا مهتك،ييرجىيقرهءة

How Work Affects Your Benefits

((ي)كافييؤثريهلعمليايي PublicationيNo.10069-05ي(
هالا مهتك؟،ينشرةيرقايي05-10069(.

ياالحظة:يهألشخ صيهلذينييعملونيويللقونيهالا مهفي
هإلع قةيانيSocial SecurityيأويSSIيلزايقوهعدي

اخللفةيبخصوصيهلمك سب.ييجبيعلازايإبالغن ياوًرهي
عنيجماعياك سبزايبغضيهلنظريعنيهلمبلغيهلذيي

يجنونه.

امتيازات التقاعد لألزواج الباقين على قيد 
الحياة

إذهيكنتيتللقىيهالا مهفيهلزوجيهلب قييعلىيقادي
هلحا ة،ييمكنكيهللحويليإلىيهالا مهفيهللق عديهلخ صةي

بكيبمجرديبلوغيسني62.يويمكنيأنييلايذلكيعلىي
هالرهضيأنيهالا مهفيهللق عديهلخ صةيبكيأكثريانيهلمبلغي

هلذييتللق هياق بلياك سبيموجكيهلملواى/يموجلكي
هلملوا ة.يويمكنكياييكثاريانيهألحا نيتلقييهالا مي

وهحديبقامةياخفضةيثايهللحويليبعديذلكيإلىيهمالا مي
هآلخريبك اليقاملهيعنديهلوصوليإلىيسنيهللق عدي

هلك ال.يتلسايهلقوهعديب للعقاديوتخللفيتبًع يلح للك،ي
االيتلرددياييهللحدثيإلىيأحديامثلان يعنيهلخا رهفي

هلمل حةيلك.

لمزيديانيهلمعلوا فيعنيهالا مهفيهللق عد،يهقرأي
10035-05ي.NoيPublication(يRetirement Benefits(ي

)امتيازات التقاعد،ينشرةيرقاي10035-05،يالواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط(.

امتيازات اإلعاقة

إذهيتعذريعلاكيهلعمليبسببيح لةيبدناةيأوينفساةي
انيهلملوقعيأنيتدوميلع ميوهحديعلىيهألقليأويتؤديي

إلىيهلوا ة،ياقديتلأهليللحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيلإلع قة.

تخللفيقوهعديهإلع قةيعنيخططيهلزائ فيهلخ صةيأوي
هلزائ فيهلحكوااةيهألخرى.يإنيكنتياؤهاًليمالا مهفي
هإلع قةيهلمقداةيانيهائ فيأويبرهاجيأخرى،يمييعنيي
ذلكيأنكياؤهليللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيلدين .ي

كم يأنيوجوديتقريريانيطبابكييؤكديأنكيتع نيياني
إع قةيمييعنييأنكيسلصبحياؤهاًليبشكليتلق ئيي
للحصوليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قة.ي

لمزيديانيهلمعلوا فيحوليهالا مهف

SecurityيSocialيلإلع قة،يهقرأيإع ن فيهإلع قةي
)نشرةيرقايAR-10029-05((.ييمكنكيهللقدميبطلبي

هلحصوليعلىيهالا مهف

SecurityيSocialيلإلع قةيعلىياوقعن يهإللكلرونييايي
www.ssa.gov/benefits/disabilityي)الواري

ب للغةيهإلنجلازيةياقط(.

قدييلأهليهألشخ ص،يبمنياازايهألطف ل،يذووي
هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودة،يوهلذيني

يع نونيانيإع قةيللحصوليعلىيداع فيهإلع قةي
انيخالليبرن اجيSSI.يلمزيديانيهلمعلوا فيعني

SSI،يهقرأ)Supplemental Security Income )SSIي
ي11000-05ي.NoيPublication((ي)نشرةيرقاي

.)05-11000

اييح لةيإص بلكيبإع قة،يقدميطلًب يللحصوليعلىي
هالا مهفيهإلع قةياييأقربيوقتيامكنيألنيهألاري
يسلغرقيع دةيعدةيأشزريلمع لجةيأيياط لبةي

ب الا مهفيهإلع قة.يقدينلمكنيانياع لجةياط لبلكي
بشكليأسرعيإذهيك نيلديكيهلمعلوا فيهلل لاةياييوقتي

هللقدميب لطلب:

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/benefits/disability/
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
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ي هلسجالفيهلطباةيوتوهريخيهلعالج فيهللييتلقالز ي	
امنيتلع الياعزايانيأطب ء،يواع لجان،ي

واسلشفا ف،يوعا دهف،يوأخص ئاانيهجلم عاان.

ي نل ئجياحوص تكيهلمعملاةيوغاره يانيهمخلب رهف.	

ي أسم ءيهألطب ءيوهلعا دهفيوهلمسلشفا فيهلذيني	
تذهبيإلازا،يوعن وينزا،يوهوهتفزا،يوأرق مي

هلف كسيهلخ صةيبزا.

ي أسم ءيجماعيهألدويةيهللييتلن ولز .	

ي أسم ءيأصح بيهلعمليهلذينيعملتيلديزايوهلمز مي	
هلوظافاةيهللييقمتيبز يخالليآخري15يع ًا .

قد تكون امتيازاتك خاضعة للضرائب

سالعانيعلىيبعضيهلذينييحصلونيعلىيSocialي
Securityيداعيضرهئبياسلحقةيعلىيهالا مهتزا.ييداعي

قرهبةي%60يانيهلمسلفادينيهلح لاانيلدين يضرهئبي
علىيهالا مهتزا.

قدييلعانيعلاكيداعيهلضرهئبيهلمسلحقةيعلىي
هالا مهتكيإذهيقداتيإقرهًرهيضريبًا ياادرهلًا يبصفلكي

“ارًده”يوك نيإجم لييدخلكيأكثرياني25,000يدومري
أاريكي.يوإذهيقداتيإقرهًرهياشلرًك ،ياقدييلعانيعلاكي

داعيهلضرهئبيإذهيك نيإجم لييدخلكيودخليموجك/ي
موجلكيأكثرياني32,000يدومريأاريكي.يلمزيدياني

هلمعلوا ف،يهتصليب لرقايهلمج نييهلخ صيبـيInternalي
ServiceيRevenueي)دهئرةيهإليرهدهفيهلدهخلاة(،ي

.1-800-8293676

امتيازات أسرتك
عنديبدءيتلقييهالا مهفيSecurityيSocialيلللق عدي

أويهإلع قة،يقدييلأهليأيًض يأارهديآخرونيانيهألسرةي
للحصوليعلىيهالا مهف.يعلىيسباليهلمث ل،ييمكني

داعيهمالا مهفيلزوجك/يلزوجلك:

ي إذهيك نيسنه/يسنز ي62يع ًا يأويأكثر.	

ي أوياييأييسنيإذهيك نييعلني/تعلنييبطفلكي)يجبي	
أنييكونيعمريهلطفليأقلياني16يسنةيأوييع نيياني
إع قةيويحقيلهي/يلز يهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي

Securityيهلوهردةياييسجلك(.

ويمكنيأيًض يداعيهمالا مهفيإلىيأومدكيغاريهلملزوجاني
إذهيك نوه:

ي أصغرياني18يع ًا .	

ي باني18يو19يع ًا ،يلكنزايطالبيالفرغونيايي	
هلمرحلةيهمبلدهئاةيأويهلث نوية.

ي لةي	 اييسني18يع ًا يأويأكثريويع نييانيإع قةياؤّهِ
)يجبيأنيتكونيهإلع قةيقديبدأفيقبليسني22يع ًا (.

يمكنن يأيًض ،ياييظليظروفياعانة،يأنينداعيهمالا مهفي
إلىيهبني/يبنتيهلزوجي/يهلزوجة،يأويهلحفاد،يأويحفادي

هلزوجي/يهلزوجة،يأويطفليالبنى.يإذهيأصبحتيأبً يأويأًا ي
لطفليبعديأنيبدأفيتلقييهالا مهتك،ياأخبرن يبشأني
هلطفليحلىييمكنن يتقريريا يإذهيك نيهلطفلياؤهاًلي

للحصوليعلىيهمالا مهفيأميم.

ما المبلغ الذي يمكن ألفراد األسرة الحصول 
عليه؟

قدييلأهليكليارديانيأارهديهألسرةيمالا ميشزريي
يصليإلىينصفيابلغيهالا ريSecurityيSocialيهلخ صي

ب للق عديأويهإلع قةي،يإميأنيهن كيحًدهياسموًح ي
بهيإلجم لييهلمبلغيهلنقدييهلذيييمكنيداعهيلكي

وألسرتك.يويخللفيهلحديهلمسموحيبه،يلكنهييع دلي
بشكليع ميا ييقربياني%150يإلىي%180يانيهالا مي

هللق عديأويهإلع قة.

إذا كنت مطلًقا/ مطلقة

إذهيكنتياطلًق /ياطلقة،ياقديتلأهليموجلكيهلس بقةي
/يموجكيهلس بقيللحصوليعلىيهمالا مهفيهلمسلحقةي
علىياك سبك.يواييبعضيهلح مف،يقديتحصليهلزوجةي

هلس بقة/يهلزوجيهلس بقيعلىيهمالا مهفيحلىيلويلاي
تكنيأنتيتللق ه .يلللأهل،ييجبيعلىيهلزوجيهلمطلق/ي

هلزوجةيهلمطلقة:

ي أنييكونيقديهسلمريموهجهي/يموهجز يانكيلمدةي10ي	
أعوهميعلىيهألقل.

ي أنييكونيهلطالقيانكيقديتايانذيع َاانيعلىيهألقلي	
اييح لةيلايتلقدميبطلبيللحصوليعلىيهمالا مهفي

حلىيهآلن.

ي أمييقليسنه/يسنز يعني62يع ًا .	
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ي أنييكونيغاريالزوج/يتكونيغاريالزوجة.	

ي تبًع يللظروف،يأمييكونياسلحًق ي/يتكونياسلحقةي	
للحصوليعلىيهالا مياق بليعمله/عملز ،يوهلذيي
يع دلينصفيهلمبلغيهلك اليهلوهردياييسجالتكيأوي

يزيديعنه.

امتيازات الورثة

قديتلأهليأسرتكيعنديوا تكيللحصوليعلىيهالا مهفي
هسلن ًدهيإلىيعملك.

وانيبانيأارهديهألسرةيهلذينييمكنزايتلقييهالا مهفي
هلزوجيهلب قييعلىيقاديهلحا ةيإذهيك نيأييانزم :

ي اييسني60يأويأكثر.	

ي لة.	 اييسني50يأويأكثريوك نييع نييانيإع قةياؤّهِ

ي أوياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلكيهلذيييقلي	
لةي سنهيعني16يع ًا ،يأويك نييع نييانيإع قةياؤّهِ

ويحقيله/يلز يهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيهلوهردةياييسجلك.

يسلطاعيأومدكيكذلكيتلقييهمالا مهف،يإذهيك نوهيغاري
الزوجان،يوك نوه:

ي أقلياني18يع ًا .	

ي باني18يو19يع ًا ،يلكنزايطالبيالفرغونيايي	
هلمرحلةيهمبلدهئاةيأويهلث نوية.

ي لةي	 اييسني18يع ًا يأويأكثريويع نونيانيإع قةياؤّهِ
)يجبيأنيتكونيهإلع قةيقديبدأفيقبليسني22يع ًا (.

ب إلض اةيإلىيذلك،ييمكنيلوهلديكيتلقييهالا مهفي
علىياك سبكيإذهيك ن ييعلمدهنيعلاكيا لًا يايينصفي

إع للزم يعلىيهألقل.

دفعة ُتقدم مرة واحدة بعد الوفاة

إذهيك نيلديكيا ييكفييانيهلنق ط،ياقديُيداعيابلغي255ي
دومًرهيأاريكاًّ يُيقدميارةيوهحدةيبعديهلوا ة.يقدينداعيهذهي
همالا ميإلىيهلزوج/يهلزوجةيأويهألطف ليهلُقّصريإذهيتوارفي

اازايبعضيهلملطلب ف.

إذا كنت مطلًقا/مطلقة ولديك زوجة سابقة/
زوج سابق على قيد الحياة

إذهيكنتياطلًق /ياطلقة،ياقديتلأهليهلزوجةيهلس بقة/ي
هلزوجيهلس بقيللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثةيهعلم ًدهي

علىياك سبكيعنديوا تك.يويجبيأنيتلوارياازاي
هلملطلب فيهلل لاة:

ي أمييقليعمره/يعمره يعني60يع ًا ي)أوي50يإذهيك ني	
لة(يوقديهسلمريموهجه/يموهجز ي يع نييانيإع قةياؤّهِ

بكيلم يمييقليعني10يأعوهم.

ي أويأنييكونياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلي	
اؤهليللحصوليعلىيهمالا مهفيهعلم ًدهيعلىي

اك سبك.

ي أمييكونياسلحًق يللحصوليعلىيهالا مييعلمديعلىي	
عملهيهلخ ص،يوهلذيييع دليابلغيهللأاانيهلك الي

هلوهردياييسجالتكيأويأكثريانه.

ي أمييكونيالزوًج ياييهلوقتيهلح لي،يا يلاييكني	
هلزوهجيهلث نييقديوقعيبعديسني60يأويبعديسني50ي

لة. إذهيك نييع نييانيإع قةياؤّهِ

لنيتؤثريهمالا مهفيهلمداوعةيلزوجةيس بقة/يموجي
س بقيايياب لغيهمالا مهفيهلمداوعةيللورثةيهآلخريني
امنييللقونيهالا مهفيهعلم ًدهيعلىيسجلياك سبك.

مالحظة: إذا وافتك المنية وأقدم الزوج السابق/ الزوجة 
السابقة على الزواج مرة أخرى بعد سن 60، فقد 

يتأهل للحصول على امتيازات Social Security اعتمادًا 
على عملك أو عمل الزوج الجديد/ الزوجة الجديدة، 

أيهما أعلى.

ما المبلغ الذي سيحصل عليه ورثتك؟

يللقىيورثلكينسبةيائويةيانيهالا ميSecurityيSocialي
هألس سييهلخ صيبك،يوتلرهوحيع دةياني%75يإلىي

%100يلكليانزا،يإميأنيهن كيحًدهياسموًح يبهي
للمبلغيهلنقدييهلذيييمكنيداعهيشزريًّ يألسرةي

هلملواي.يويخللفيهلحديهلمسموحيبهيلكنهييع دلي
بشكليع ميا ييقربياني%150يإلىي%180يانيابلغي

همالا م.
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متى تكون مستعًدا لطلب الحصول 
على االمتيازات؟

ينبغييأنيتلقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهفي
قبلي4يأشزريانيهلل ريخيهلذييترغبياييبدءيتلقيي
هالا مهتكيااه.يوإذهيلايتكنياسلعًدهيلللقدميبطلبي
هلحصوليعلىيهالا مهفيهللق عديحلىيهآلن،يلكنكي

تفكرياييهلقا ميبذلكي،ياانبغييأنيتزورياوقعن ي
هإللكلرونييمسلخدهمياخططن يهللثقافييهلخ صي

ب للق عديعلىيwww.ssa.gov/retirementي)الواري
ب للغةيهإلنجلازيةياقط(.يولللقدميبطلبيهلحصوليعلىي
هالا مهفيهإلع قةيأويهلورثة،يينبغييأنيتلقدميبمجرديأني

تصبحياؤهاًل.

يمكنكيهللعرفيعلىيأاضليوسالةيلللقدميبطلبي
هلحصوليعلىيهمالا مهفيعلىيهلرهبطيهلل لي:ي

www.ssa.gov/applyي)الواريب للغةيهإلنجلازيةي
اقط(.

إذهيك نيلديكيحس بيSocial Securityيmyيشخصي،ي
يمكنكيهلحصوليعلىيتقديريمالا مهفيهللق عدي
هلشخصاةيهلخ صةيبكيواعراةيتأثارهفيهألعم ري
هلمخللفةيعندا يترغبياييبدءيتلقييهالا مهفي

يهللق عد.يوإذهيلاييكنيلديكيحس ب
يSocial Securityيmyيشخصي،ياأنشئي

حس بً يانيخالليهلموقعيهإللكلرونيي
www.ssa.gov/myaccountي)الواريب للغةي

هإلنجلازيةياقط(.

ما يتعين عليك تقديمه

عندا يتلقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهف،ي
سنط لبكيبلقديايبعضيهلمسلندهف.يوتعلمدي

هلمسلندهفيهللييسلحل جيإلاز يعلىينوعيهمالا مهفي
هللييتلقدميبطلبيللحصوليعلاز .يوسوفيتس عدي

سرعةيتقديايهذهيهلمسلندهفيعلىيهللسريعيبداعي
هالا مهتك.ييجبيأنيتقدمياسلندهفيأصلاةيأوينسًخ ي

اعلمدةيانيهلجزةيهلُمصِدرة،يومييمكنن يقبوليهلُنسخي
هلفوتوغرهااة.

ميتؤخريتقديايهلطلبياقطيبسببيعدميتوهاريجماعي
هلمسلندهفيهللييتحل جيإلاز ؛يانحنيسنس عدكيعلىي

هلحصوليعلاز .

وانيهلمسلندهفيهللييقديتحل جيإلاز يعنديهللسجالي
:SocialيSecurityايي

ي بط قةيSecurityيSocialيهلخ صةيبكي)أويسجلييحملي	
رقمك(.

ي شز دةيااالدك.	

ي شز دهفيااالديأطف لكيوأرق ميSecurityيSocialي	
هلخ صةيبزاي)إذهيكنتيتقدميطلًب يلحصولزايعلىي

همالا مهف(

ي إثب فيهلموهطنةيهألاريكاةيأويهلوضعيهلق نونييللزجرةي	
إذهيلايتكنيأنتي)أويطفلك(يانياوهلاديهلومي في

هلملحدة.

ي شز دةيااالديهلزوجة/يهلزوجيورقايSecurityيSocialي	
اييح ليتقداز /يتقداهيطلًب يللحصوليعلىي

همالا مهفيهعلم ًدهيعلىياك سبك.

ي شز دةيموهجكي)عنديهللسجاليهعلم ًدهيعلىي	
اك سبيهلزوج/يهلزوجةيأويعنديتسجاليموجك/ي

موجلكيهعلم ًدهيعلىياك سبك(.

ي وثاقةيإنز ءيهلخداةيهلعسكريةيإذهيكنتيقديأديلز .	

ي أحدثينموذجيW-2يخ صيبك،يأويإقرهركيهلضريبييإذهي	
كنتيتعمليلحس بكيهلخ ص.

وسنخطركيبأيياسلندهفيأخرىيقديتحل جيإلاز يعندي
تقداكيب لطلب.

كيف ندفع االمتيازات؟

يجبيأنيتللقىيداع فيSecurityيSocialيهلخ صةي
بكيإلكلروناًّ .يوهإليدهعيهلمب شرياييحس بكياييأيي

اؤسسةيا لاةيهويإحدىيهلطرقيهلليييمكنكيأني
تخل ريتلقييهالا مهتكيانيخاللز ؛يحاثييعديهإليدهعي

هلمب شريطريقةيبساطةيوآانةيلللقييهالا مهتك.ي
تأكديانيوجوديدالريهلشاك فيأويكشفيهلحس بي

هلخ صيبكياعكيعنديهللقدميب لطلب.يسلحل جيإلىي
تلكيهلمعلوا ف،يب إلض اةيإلىيرقايهللوجاهيهلخ صي

بمؤسسلكيهلم لاة،يلللأكديانيإيدهعيهالا مكيهلشزريي
اييهلحس بيهلصحاح.

http://www.ssa.gov/retirement
https://www.ssa.gov/apply
https://www.ssa.gov/myaccount
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إذهيلاييكنيلديكيحس بياييأيياؤسسةيا لاة،ي
أويإذهيكنتيتفضليتلقييهالا مهتكيعلىيبط قةيخصاي
اسبوقةيهلداع،ييمكنكيهللسجالياييبرن اجيبط قةي

ExpressيDirect®.ياب سلخدهميبط قةيDirectي
Express®يتنلقليهألاوهليإلىيحس بيهلبط قةي

اب شرة.يوانيهخلا رهفيهلداعيهألخرىيهلليييمكنكي
أخذه ياييهمعلب ريالحيحس بيتحويليإلكلروني.ييلاحي

لكيهذهيهلحس بيانخفضيهللكلفةيوهلمؤّانياادرهلًا ي
همسلمل عيبأا نيهلمداوع فيهلللق ئاةيوسزوللز .

 Supplemental Security برنامج
)Income )SSI

إذهيكنتيتحصليعلىيSecurityيSocial،يلكنكيانيذويي
هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودةي)هألشا ءيهلليي

تملكز (،ياقدييلمكنيSSIيانيهلمس عدة.يويأتييتمويلي
SSIيانيهإليرهدهفيهلع اة،يولاسيانيضرهئبيSocialي

.Security

يداعيSSIيهلداع فيهلشزريةيلمنيهاياييسني65ي
ع ًا يأويأكثر،يأويا قدييهلبصريأويهلذينييع نونيانيإع قةي

لة.ييؤثريدخلكيوامللك تكيعلىيأهلالكيللحصولي اؤّهِ
علىيSSI.ينحنيمينحلسبيبعضياص دريدخلكيوبعضي

اوهردكيعنديتقريريا يإذهيكنتياؤهاًليللحصوليعلىي
SSIيأميم.يعلىيسباليهلمث ل،يع دةيميُيحلسبي
انزلكيوسا رتكيضمنيهلموهرد.ينحنيمينحلسبي

هلمب لغيهلنقدية،يوهلحس ب فيهلبنكاة،يوهألورهقيهلم لاةي
وهلسندهف.

كيف تتقدم بطلب للحصول على SSI؟

يرجىيمي ريهلموقعيهإللكلرونييمالا مهفيSSIي
www.ssa.gov/benefits/ssiي)الواريب للغةي

هإلنجلازيةياقط(يلبدءيإجرهءهفيهلطلبيبشكليإلكلروني.

تسلغرقيهإلجرهءهفيهإللكلروناةي5يإلىي10يدق ئقي
تقريًب ،يوميتوجديح جةيأليةيوث ئقيكييتبدأ.يوبمجردي
أنيتقدميبعضيهلمعلوا فيهألس ساةيوتجابيعلىي

بضعةيأسئلة،يسنحددياوعًدهيلمس عدتكيعلىيهللقدمي
بطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهف.

وإنيلايتلمكنيانيتقديايطلبيإلكلروني،ي
يمكنكيهمتص ليبن يعلىيرقايهلز تفيهلمج نيي

1213-772-800-1ي)هلز تفيهلنصيي
0778-325-800-1(يأوياكلبيSecurityيSocialي
هلمحلييهلذييتلبعهيللحديدياوعديللقديايهلطلب.

حق تقديم التماس
إذهيكنتيميتلفقياعيأييقرهريتايهتخ ذهيبشأنيطلبك،ي
يمكنكيهلطعنيعلاه.يويمكنكيتولييتقديايهمللم سي

هلخ صيبكياعياس عدةياج ناةيان ،يأوييمكنكي
هخلا ريأنييكونيلكيامثلييس عدك.يويمكنن يتزويدكي

بمعلوا فيعنيهلمؤسس فيهللييتسلطاعياس عدتكي
اييهلعثوريعلىيانييمثلك.يلمزيديانيهلمعلوا فيحولي

إجرهءهفيتقديايهمللم سيوهخلا ريامثلك،يهقرأيحقكي
اييهمعلرهضيعلىيهلقرهريهلذييُيلخذيبشأنيطلبكي

)نشرةيرقاي05-10058(.

  حساب 
 ”my Social Security“

الشخصي على اإلنترنت
ييمكنكيهآلنيبسزولةيإنش ءيحس ب

يSocial Securityيmyيشخصييعلىيهإلنلرنتي
لللحققيانياك سبكيوهلحصوليعلىيتقديرهفي
يهمالا مهف.يكم ييمكنكيأيًض يهسلخدهميحس ب

يSocial Securityيmyيهآلانيهلخ صيبكيعلىيهإلنلرنتي
لطلبيبط قةيبديلةيلرقايSecurityيSocialي)الوارةيايي
هلكثاريانيهلومي فيواق طعةيكولوابا (.يإذهيكنتيتللقىي

هالا مهفياييهلوقتيهلح لي،ييمكنكيأيًض :

ي تغااريعنوهنكيورقايه تفكي)للمسلفادينياني	
SecurityيSocialياقط(.

ي هلحصوليعلىيخط بياورييلللحققيانيهالا مهتك.	

ي يطلبيبط قةيMedicareيبديلة.	

ي يهلحصوليعلىيهسلم رةيبديلةيمسلم رةيSSA-1099ي	
أويSSA-1042Sيانيأجلياوسايهلضرهئب.

ي يبدءيتفعاليإيدهعكيهلمب شريأويتغاارهي)للمسلفاديني	
انيSecurityيSocialياقط(.

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
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ي همنسح بيانيخداةيتلقييإشع رهفيهلوك لةيعني	
طريقيهلبريديهلع دييوتلقييهإلشع رهفيهلمل حةيعبري

هإلنلرنت.

ي عرضيهلممثليهلمعانيهلخ صيبك.	

ي هإلبالغيعنيهألجريهلذييتحصليعلاهيإذهيكنتيتعملي	
وتللقىيهالا مهفيSecurityيSocialيهلخ صةيب إلع قة،ي

أويداع فيSSI،يأويكلازم .

يمكنكيإنش ءيحس بيSocial Securityيmyيشخصيي
إذهيك نيعمركي18يع ًا يأويأكثريولديكيرقايSocialي
Security،يوعنوهنيبريديإلكلرونييص لح،يوعنوهني

بريديع ديياييهلومي فيهلملحدة.يإلنش ءيحس ب،ي
ُيرجىيمي رةيwww.ssa.gov/myaccountي)الواري
ب للغةيهإلنجلازيةياقط(.يسلحل جيإلىيإنش ءيحس بي
انيخالليأحديشرك ئن يهلمعلَمدينيوهتب عيهلمط لب في

لللعرُّفيعلىيهلخطوهفيهلل لاة.

Medicare برنامج
يعلبريMedicareيبرن اجيهللأاانيهلصحييهألس سيي
اييبالدن يلمنيهاياييسني65يع ًا يأويأكثريولكثاري

انيذوييهإلع قة.

ميينبغييأنيتخلطيبانيMedicareيوMedicaid؛يابرن اجي
Medicaidيعب رةيعنيبرن اجيرع يةيصحاةيألصح بي

هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودة.يوتلولىياك تبي
هلخدا فيهلصحاةيوهإلنس ناةيأويهائ فيهلخدا في

همجلم عاةياييهلوميةيإدهرةيبرن اجيMedicaid.يويلأهلي
هلبعضيلبرن اجيوهحدياقطياييحانييلأهليآخروني

لبرن اجّييMedicareيوMedicaidي.

Medicare أجزاء برنامج

ييسجلكيSecurityيSocialياييأجزهءيبرن اجيMedicareي
هألس ساةي)هلجزءيهألوليوهلجزءيهلث ني(.

ي يس عديهلجزءيهألوليانيبرن اجيMedicareي)تأااني	
هلمسلشفا ف(يعلىيداعيتك لافيرع يةيهلمرضىي

هلدهخلاانيايياسلشفىيأويهإلق اةيلفلرةياحدودةي
اييأحديارهاقيهلرع يةيهللمريضاةيهلملخصصةي)بعدي

هإلق اةياييهلمسلشفى(.يكم ييداعيهلجزءيهألولي
تك لافيبعضيخدا فيهلرع يةيهلصحاةيهلمنزلاةي

ورع يةيهلمرضىيهلمحلضرين.

ي يس عديهلجزءيهلث نييانيبرن اجيMedicareي)هللأااني	
هلطبي(يعلىيداعيتك لافيهلخدا فيهلمقداةي

انيهألطب ءيوغارهايانياوارييهلرع يةيهلصحاة،ي
وتك لافيرع يةيارضىيهلعا دهفيهلخ رجاة،يوهلرع يةي

هلصحاةيهلمنزلاة،يوهألجززةيهلطباةيهلمنزلاةي
هلمعمرة،يوبعضيهلخدا فيهلوق ئاة.

ي تلضمنيخطةيPlanيAdvantageيMedicareي	
)هلمعرواةيس بًق يب سايهلجزءيهلث لث(يجماعي

همالا مهفيوهلخدا فيهلليييغطاز يهلجزءيهألولي
وهلجزءيهلث نيي-يهلعق قاريهلموصواةيطبًا يوهمالا مهفي

هإلض ااة،ياثليخدا فيهلبصريوهلسمعيوهألسن ني-ي
اجمعةياًع ياييخطةيوهحدة.

ي يس عديهلجزءيهلرهبعيانيبرن اجيMedicareي)تغطاةي	
أدويةيهلوصف فيهلطباةيانيMedicare(يعلىيتغطاةي

هللكلفةيهلالماةيألدويةيهلوصف فيهلطباة.

من المؤهل للجزء األول من برنامج 
Medicare؟

يحصلياعظايهألشخ صيعلىيخدا فيهلجزءيهألولي
عنديبلوغزايسني65يع ًا .يوأنتيتلأهليلهيتلق ئًا يإذهي
كنتياؤهاًليللحصوليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي

أويBoardيRetirementيRailroad.يأويقديتلأهليهعلم ًدهي
علىيعمليهلزوج/يهلزوجةي)حلىيبعديهلطالق(.يايي

حانييلأهليآخرونيألنزاياوظفونيحكوااونيومي
يلملعونيبلغطاةيSecurityيSocial،يولكنزايق اوهيبداعي

.Medicareضريبةي

إذهيحصلتيعلىيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قةي
لمدةي24يشزًره،ياسوفيتلأهليللحصوليعلىيهلجزءي

هألول.

وإذهيكنتيتحصليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي
لإلع قةيألنكيتع نييانيهللصلبيهلج نبييهلضموريي

)ارضيGehrigيLou(،يالنييلعانيعلاكيهمنلظ ريلمدةي
24يشزًرهيلكييتلأهل.

كم يأنيهلمص بيبفشليكلوييدهئاييلطلبيإجرهءي
غساليللكلىيأويمرعيكلىييلأهليللحصوليعلىيهلجزءي

هألوليإذهيك نيقديعمليلفلرةيك ااة،يأويإذهيك نيموًج /ي
موجةيأويطفاًليلشخصيع الياؤهل.

https://www.ssa.gov/myaccount
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اييح لةيعدميهسلاف ئكيلزذهيهلملطلب ف،يقديتلمكني
انيهلحصوليعلىيتأاانياسلشفا فيMedicareيايي

ح لةيسدهديقسطيشزري.يلمزيديانيهلمعلوا ف،ي
هتصليبرقمن يهلمج نييأويتفضليبزي رةيهلموقعي

هإللكلرونييMedicare.govي)الواريب للغةيهإلنجلازيةي
اقط(.

يحقيألشخ صياعانانيامنيتعرضوهيلمخ طريصحاةي
بائاةيهلحصوليعلىيهلجزءيهألوليويمكنزايهللسجالي

اييهلجزءيهلث نييوهلجزءيهلرهبع.يويع نييهؤمءي
هألشخ صيانيارضيالعلقيب ألسبسلوسي)هلصخري

هلحريري(،يوك نوهياوجودينيلمدةيميتقليعني6يأشزري
ايياق طعةيلانكولنيبوميةياونل ن يقبليهللشخاصي

بمدةي10يأعوهميأويأكثر.

من المؤهل للحصول على الجزء الثاني من 
برنامج Medicare؟

يمكنيتقريًب يألييشخصياؤهليللحصوليعلىيهلجزءي
هألوليانيهلبرن اجيأنييحصليعلىيهلجزءيهلث ني.يوهلجزءي
هلث نييهخلا ري،يوع دةيا يتداعيرسوًا يشزريةياق بلي

هلحصوليعلاه.يقامةيهلقسطيهلشزرييلللأاانيايي
ع مي2023يهيي164.90يدومريأاريكي.يويداعيبعضي

أصح بيهلدخليهلمرتفعيأقس ًط يأكثر.

Medicare Advantage خطط 

يمكنيألييشخصياشلركياييهلجزءيهألوليوهلجزءي
هلث نييانيبرن اجيMedicareيأنييشلركياييإحدىي

خططيAdvantageيMedicare.يوتشمليخططي
AdvantageيMedicareيا ييلي:

ي خططيOrganizationيMaintenanceيHealthي	
.))HMO

ي 	.)PreferredيProviderيOrganizationي)PPOخططي

ي 	.)PrivateيFee-for-Serviceي)PFFSخططي

ي 	.)SpecialيNeedsيPlansي)SNPsخططي

يوب إلض اةيإلىيقسطيهلجزءيهلث نييانيبرن اجي
Medicare،يقدييلعانيعلاكيداعيقسطيشزريي

آخريبسببيهمالا مهفيهإلض ااةيهللييتقداز يخطةي
.MedicareيAdvantage

من يمكنه الحصول على الجزء الرابع من 
برنامج Medicare؟

يلأهليأييشخصياشلركياييهألجزهءيهألس ساةي
انيبرن اجيMedicareي)هلجزءيهألوليوهلجزءيهلث ني(ي

للحصوليعلىيتغطاةيأدويةيهلوصف فيهلطباةياني
برن اجيMedicareي)هلجزءيهلرهبع(.يوتلواريهالا مهفيهلجزءي

هلرهبعيب علب ره يخطةيق ئمةيبذهتز يأويادرجةيضمني
خطةيAdvantageيMedicare،يا يلاييكنيلديكيخطةي

PFFS(يfee-for-serviceيprivateيMedicare(.يومي
تخللفيهالا مهفيتغطاةيهألدويةياييأييانيهلخطلان.ي

ويلسايهمشلرهكياييخطةيبرن اجيMedicareيللغطاةي
أدويةيهلوصف فيهلطباةيبأنهياسألةيهخلا رية،يوسالعاني

علاكيداعيقسطيشزرييإض ايينظاريهللغطاة.

متى يجب أن أتقدم بطلب للتسجيل في 
برنامج Medicare؟

إذهيلايتكنيتحصليب لفعليعلىيهالا مهف،ياانبغيي
أنيتلوهصلياعن يقبليبلوغيسني65يع ًا يبثالثةيأشزري
تقريًب يلللسجالياييبرن اجيMedicare.يويجبيعلاكي

هللسجالياييبرن اجيMedicareيحلىيلويلايتكني
تخططيلللق عدياييسني65ييع ًا .

إذهيكنتيتحصليب لفعليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيأويداع فيBoardيRetirementيRailroad،ي
اسوفينلوهصلياعكيقبليأنيتلأهليلالشلرهكيايي

Medicareيببضعةيأشزريونرسليإلاكيهلمعلوا في
هلالماة.يوإذهيكنتيتعاشياييإحدىيهلومي فيهلـ50،ي
أويوهشنطنيهلع صمة،يأوياق طعةيكولوابا ،يأويجزري
ا ري ن يهلشم لاة،يأويغوهم،يأويس اوهيهألاريكاة،يأوي

جزرياارجانيهألاريكاة،ياسوفينسجلكيتلق ئًا يايي
هلجزأينيهألوليوهلث نييانيبرن اجيMedicare،يإميأنهي
نظًرهيلضرورةيداعيرسومياق بليتغطاةيهلجزءيهلث ني،ي

يمكنكيأنيتخل ريعدميهللسجاليااه.

لنينسجلكيتلق ئًا ياييخطةيهلعق قاريهلموصواةي
طبًا يانيMedicareي)هلجزءيهلرهبع(؛يإذيإنيهلجزءيهلرهبعي

هخلا رييويجبيأنيتخل ريهذهيهللغطاة.يللحصوليعلىي
أحدثيهلمعلوا فيعنيMedicare،يتفضليبزي رةيهلموقعي

https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/medicare-costs-at-a-glance
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هإللكلرونييMedicare.govي)الواريب للغةيهإلنجلازيةي
اقط(يأويهمتص ليعلىيهلرقايMEDICARE-800-1ي

4227-633-800-1((يأويهلرقايهلز تفيهلنصي

2048-486-877-1يإذهيكنتيأصمًّ يأويتع نييانيصعوب في
اييهلسمع.

مالحظة:

يإذهيلايتسجلياييهلجزءيهلث نييوهلجزءيهلرهبعيعندي
تأهلكيألوليارة،ياقدييلعانيعلاكيداعيغرهاةيتأخري

هللسجاليعنيهلفلرةيهللييتملعتيااز يبلغطاةي
هلجزأينيهلث نييوهلرهبع.يوربم ييلعانيعلاكيأيًض يهنلظ ري

هللسجال،يام يساؤخريهللغطاةيهللأااناة.

لنييحصليسك نيبورتوريكويأويهلبلدهنيهألجنباةي
علىيهلجزءيهلث نييتلق ئًا ،يبلييجبيعلازاي

هخلا ريهذهيهمالا م.يللمزيديانيهلمعلوا ف،يهقرأي
((ي)نشرةيرقاي Medicareي)PublicationيNo.10043-05ي

.)05-10043

 Health Savings Account إذا كان لديك 
HAS(االختصار باللغة اإلنجليزية(

إذهيك نيلديكيHSAيعنديهللسجالياييبرن اجي
Medicare،يالنييمكنكيهلمس همةياييHSAيبمجردي

بدءيهمسلف دةيانيتغطاةيبرن اجيMedicare.يوإذهي
س همتياييHSAيبعديبدءيهمسلف دةيانيتغطاةي

برن اجيMedicare،ياقدييلعانيعلاكيداعيغرهاةي
ضريباة.يوإذهيكنتيتريدياوهصلةيهلمس همةياييHSAي
هلخ صيبك،يااليينبغييلكيأنيتلقدميبطلبيللحصولي

علىيهالا مهفيبرن اجيMedicareيأو

SecurityيSocialيأويBoardيRetirementيRailroadي
RRB(،يهمخلص ريب للغةيهإلنجلازية(.

ياالحظة:يتبدأيتغطاةيهلجزءيهألوليهلمج ناةيقبلي
6يأشزريانيت ريخيتقداكيلالشلرهكياييبرن اجي

Medicareي)أويهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Security/RRB(،يلكنيلاسيقبليأوليشزريتلأهلي

ااهيلالشلرهكياييبرن اجيMedicare.يوللجنبيداعي
غرهاةيضريباة،يينبغييأنيتلوقفيعنيهلمس همةيايي
HSAيهلخ صيبكيقبليأنيتلقدميلالشلرهكياييبرن اجي

Medicareيبسلةيأشزريعلىيهألقل.

 “مساعدة إضافية” في تكاليف العقاقير 
Medicare الموصوفة طبيًّا في

إذهيكنتيانيأصح بيهلدخليهلمحدوديوهلموهردي
هلمحدودة،ياقديتلأهليللحصوليعلىياس عدةي

إض ااةياييداعيتكلفةيعق قاركيهلموصواةيطبًا يايي
إط ريهلجزءيهلرهبعيانيبرن اجيMedicare.يإنيدورن يهوي
اس عدتكيعلىيازايهلكافاةيهلليييمكنيأنيتلأهلي

انيخاللز يللحصوليعلىي“اس عدةيإض ااة”يوإجرهءهفي
ساريهلطلبيهلمقدميللحصوليعلىيتلكيهلمس عدة.ي

لمعراةيا يإذهيكنتياؤهاًليأميميأويإذهيأردفيتقدياي
لي طلب،يا تصليب لرقايهلمج نييهلخ صيبن يأويتفضَّ

بزي رةيwww.ssa.gov/extrahelpي)الواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط(.

المساعدة في تكاليف Medicare األخرى

يإذهيكنتيانيأصح بيهلدخليهلمحدوديوهلموهردي
هلقلالة،ياامكنيأنيتداعيوميلكيأقس طيMedicareي
نا بًةيعنك،يواييبعضيهلح مف،ييمكنز يأنيتلحملي

هلمصروا فيهلطباةي“هلنثرية”يهألخرى،ياثليهمقلط ع ف،ي
وهلمداوع فيهلمشلركة،يوهللأاانيهلمشلرك.

وحده يوميلكيهييانييمكنز يتقريريا يإذهيكنتي
اؤهاًليللحصوليعلىيهلمس عدةياييإط ريهذهي

هلبرن اج.يإذهيكنتيتعلقديأنكياؤهل،يا تصليببرن اجي
Medicaidيهلخ صيبكيأويهلخدا فيهمجلم عاةي
أوياكلبيهلخدا فيهلصحاةيوهإلنس ناة.يتفضلي

بزي رةيMedicare.gov/contactsي)الواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط(يأويهتصليبرقايMEDICARE-800-1ي

4227-633-800-1((،يأويهلز تفيهلنصي:ي
2048-486-877-1(يللحصوليعلىيأرق ميهلبرن اج.

Social Security بعض الحقائق عن

متوسط امتيازات Social Security الشهرية 
المقدرة لعام 2023

ي يجماعيهلع الانيهلملق عدين:ي1,827يدومًرهيأاريكاًّ .	

ي هلع اليهلملق عديهلملزوجيب ارأةياسنة/يهلملزوجةي	
برجلياسن:ي2,972يدومًرهيأاريكاًّ .

https://www.medicare.gov/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/extrahelp
https://medicare.gov/contacts
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ي هلع الونيذوويهإلع قة:ي1,483يدومًرهيأاريكاًّ .	

ي هلع اليهلذيييع نييانيإع قةيهلملزوجيب ارأةيش بة/ي	
هلملزوجةيبرجليش ب،يولديهيطفليوهحديأويأكثر:ي

2,616يدومًرهيأاريكاًّ .

ي جماعيهألموهجيكب ريهلسنيهلب قانيعلىيقاديهلحا ة:ي	
1,704يدومًرهيأاريكاًّ .

ي هلزوجيهلش بيهلب قييعلىيقاديهلحا ةيولديهي/يلديز ي	
طفالن:ي3,520يدومًرهيأاريكاًّ .

الحد األقصى لدفعات SSI الشهرية الفيدرالية 
لعام 2023

)ميتشمليهلمبلغيهللكمالييهلذييتضافهيهلومية،يإني
وجد(

ي 914يدومًرهيأاريكاًّ يللفرد.	

ي 1,371يدومًرهيأاريكاًّ يللزوجان	

التواصل معنا
توجديطرقيعديدةيلللوهصلياعن ،ياثليهللوهصليعبري

هإلنلرنت،يوعبريهلز تف،يوهلحضوريشخصًا .ينحني
هن يلإلج بةيعنيأسئللكيولخدالك.يس هايSocialي

Securityيألكثرياني85يع ًا ياييتأاانيهلح ضري
وهلمسلقبليانيخالليتقديايهإلع ن فيوهلحم يةيهلم لاةي

لماليانيهألشخ صيطوهليرحلةيحا تزا.

 زيارة موقعنا اإللكتروني

إنيأنسبيطريقةيإلجرهءيأعم لياعيSecurityيSocialي
انيأيياك نيهييعبريهإلنلرنتيعلىيهلموقعي
www.ssa.govي)الواريب للغَلانيهإلنجلازيةي

وهإلسب ناة(.ييمكنكيتحقاقيهلكثار.يتلواريبعضيهذهي
هلخدا فيب للغةيهإلنجلازيةياقط.يلمس عدتكياييإجرهءي

،SocialيSecurityأعم لياعي

ي ميللحصوليعلىيMedicareيwithيHelpيExtraي	 تقدَّ
costsيplanيdrugيprescriptionي)اس عدةيإض ااةي

اييتك لافيخطةيهألدويةيهلموصواةياييبرن اجي
Medicare(ي)الوارةيب للغةيهإلنجلازيةياقط(.

ي ميللحصوليعلىيأغلبيأنوهعيهلمزهي ي)الوارةي	 تقدَّ
ب للغةيهإلنجلازيةياقط(.

ي يمكنكيهلعثوريعلىينسخيانيانشورهتن ي)الوارةي	
بلغ فيالعددة(.

ي هحصليعلىيإج ب فيعنيهألسئلةيهلش ئعةي)الوارةي	
ب للغَلانيهإلنجلازيةيوهإلسب ناة(.

عندا يتقوميبإنش ءيحس بيSocial Securityيmyي
شخصيي)الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط(،ييمكنكياعلي

هلمزيد.

ي يارهجعةيSocial Security Statementي)با نيهلضم ني	
همجلم عي(يهلخ صيبك.

ي هللحققيانيدخلك.	

ي يهلحصوليعلىيتقديرهفيللمزهي يهلمسلقبلاة.	

ي طب عةيخط بيإثب فيهلمزهي .	

ي يتغاارياعلوا فيهإليدهعيهلمب شريهلخ صةيبك.	

ي 	.Medicareيطلبيبدليا قديلبط قةي

ي يهلحصوليعلىيبدليا قديلنموذجي	
.SSA-1099/1042S

ي طلبيبدليا قديلبط قةيSecurityيSocialيإذهيلايتقاي	
بأييتغاارهفيوش ركتيوميلكياييذلك.

ربم ييكونيهلدخوليإلىيحس بيSocial Securityيmyي
هلشخصييهلخ صيبكياقّاًدهيب لنسبةيإلىي

هلمسلخداانيخ رجيهلومي فيهلملحدة.

اتصل بنا

إذهيك نيمييمكنكيهسلخدهميخدا تن يعبريهإلنلرنت،ي
اامكنن ياس عدتكيعبريهلز تفيعنديهتص لكيبمكلبي

SecurityيSocialيهلمحلييلديك،يأويهلرقايهلوطنيي
هلمج نييهلخ صيبن ي800.ينواريخدا فيهللرجمةيهلفوريةي

هلمج ناةيعنديهلطلب.ييمكنكيهلعثوريعلىياعلوا في
هلمكلبيهلمحليياييانطقلكيانيخالليإدخ ليهلرازي

دياوقعي هلبريدييهلخ صيبكيعلىيصفحةيهلويبيُاحّدِ
دياوقعيهلمك تبي هلمك تبي)ب لرغايانيتواريصفحةيُاحّدِ

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.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
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-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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Social Security Administration
PublicationيNo.10024-05ي-ARي|يJanuaryي2023ي)Recycleيpriorيeditions(

فهمهيفمهلهيمهف
UnderstandingيtheيBenefitsي)Arabic(

ProducedيandيpublishedيatيU.S.يtaxpayerيexpense
نييكيرمألهيبئهرضلهييعفهديبهسحيىلعيههرشنويههجهفنإيمف

هلمحلاةيب للغةيهإلنجلازيةياقط،ييمكنكيإدخ ليهلرازي
هلبريدييهلخ صيبكيللعثوريعلىيهلمكلبيهلمحليي

هألقربيلك(.

يمكنكيهمتص ليبن يعلىيهلرقاي1213-772-800-1يي
—يأويعلىيرقايهلز تفيهلنصيي0778-325-800-1ي،ي

إذهيكنتيانيهلصايأويضع فيهلسمعي-يانيهلس عةي
8:00يصب ًح يإلىيهلس عةي7:00ياس ًء،يانيهمثناني
إلىيهلجمعة.يتكون 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.يللحصوليعلىيخدا في
هللرجمةيهلفوريةيهلمج ناةيهلليينقداز ،يهبَقيعلىي
هلخطيوهلزميهلصمتيأثن ءيهللوجاز فيهلصوتاةيهآللاةي
ب للغةيهإلنجلازيةيحلىييجابيأحديامثلييSocialي

Securityيعلاك.يسالوهصليامثليSecurityيSocialي
اعيأحديهلملرجمانيهلفوريانيلمس عدتكيعلىيإجرهءي

هلمك لمة.

ميأيًض يهلعديديانيهلخدا فيهلز تفاةيهلللق ئاةي نقّدِ
ب للغَلانيهإلنجلازيةيوهإلسب ناة،يهللييتكونيال حةي24ي

ثيإلىيأحدي س عةياييهلاوم،يحلىيميتحل جيإلىيهللحدُّ
.SocialيSecurityامثليي

إذهيك نتيلديكياسلندهفينحل جيإلىيهمطالعيعلاز ،ي
الذّكريأنيتلكيهلمسلندهفييجبيأنيتكونيأصلاةيأوي

نسًخ ياعلَمدةيانيجزةيإصدهره .
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