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تااعلع تاناعإ 

 إعانات اإلعاقة

ت

SSA.gov

ماذا يوجد بالداخل
2 من يمكنه االستفادة من إعانات الضمان االجتماعي )Social Security( لإلعاقة؟ 

3 كيف أطلب االستفادة من إعانات اإلعاقة؟ 

4 متى ينبغي أن أتقدم، وما المعلومات التي أحتاج إليها؟ 

5 كيف ُيتخذ القرار؟ 

5 لة أم ال.  تستخدم الوالية تقييًما مكوًنا من خمس خطوات، بترتيب محدد، لتقرير ما إذا كانت لديك إعاقة مؤهِّ

6 ماذا يحدث عند الموافقة على طلبي؟ 

7 هل يتسنى لعائلتي الحصول على إعانات؟ 

7 ما الذي يجب أن أخبر Social Security )الضمان االجتماعي( به؟ 

8 متى أحصل على التأمين الصحي )Medicare(؟ 

8 ما الذي يجب أن أعرف عن العمل؟ 

9  Ticket to Work برنامج تذكرة إلى العمل

9  )ABLE( )تحقيق تجربة حياة أفضل( Achieving a Better Life Experience حساب

9 التواصل معنا 

https://linkedin.com/company/ssa
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://instagram.com/socialsecurity
https://twitter.com/socialsecurity
https://facebook.com/socialsecurity
https://ssa.gov
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اناعإ تشيءتالتيحبتأغلبتالنعستالتفكيرتفيه،تلكنت
احتمعال تأنتتصيرتمععًإعتربمعتأكثرتممعتتتصور.تتثبتت
الدراسع تأنتالععملتفيتسنتالعشرينتإدتُيصعبت

بإاعإ تإبلتبلوغهتسنتالمععشتالقعلوليتبمعدلتفرص ت
واحدةتمنتكلتأربعتفرص.

يوفرتهذاتالكتيبتمعلومع تأسعسي تانتااعلع ت
اناعإ تالمقدم تمنتSecurityتSocialت)الضمعنت
االجتمعاي(،توالتيستهدفتانجعب تانتجميعت

األسئل .توللحصولتالىتمعلومع تمحددةتانتوضعك،ت
ينبغيتأنتتتحدثتمعتأحدتممثليتSecurityتSocialت
)الضمعنتاالجتمعاي(.DisabilityتSecurityتSocialت
Insuranceت)تأمينتالضمعنتاالجتمعايتلإلاعإ (ت

)SSDI(توبرلعمجتIncomeتSecurityتSupplementalت
)دخلتالضمعنتالتكميلي(ت)SSI(.تويتعلقتهذاتالمنشورت
ببرلعمجتتأمينتالضمعنتاالجتمعايتلإلاعإ ت)SSDI(ت
لدينعتويوفرتمعلومع تأسعسي تلمسعادتكتالىت
فهمتالعملي .تللحصولتالىتمعلومع تانتبرلعمجت

دخلتالضمعنتالتكميليت)SSI(تناعإ تالبعلغين،تراجعت
Supplemental Security Income (SSI) )Publicationت
((ت)متوفرتبعنلجليزي تفقط(.تللحصولت No.11000-05ت

الىتمعلومع تانتبرامجتاناعإ تلألطفعل،ت
 Benefits For Children With Disabilitiesاإرأت

10026-05ت.NoتPublication((تت)متوفرتبعنلجليزي ت
www.ssa.فقط(.تتتوافرتمنشوراتنعتابرتانلترلتتالىت

gov/pubs )متوفرتبعنلجليزي تفقط(.

من يمكنه االستفادة من إعانات 
 )Social Security( الضمان االجتماعي

لإلعاقة؟
لصرفتااعلع تاناعإ تلغيرتالقعدرينتالىتالعملت
بسببتحعل تطبي تمنتالمتوإعتأنتتستمرتاعًمعت

الىتاألإلتأوتتتسببتفيتالوفعة.تويقتضيتالقعلونت
الفيدراليتااللتزامتبهذاتالتعريفتالصعرمتلإلاعإ .تفيت
الوإتتالذيتتصرفتفيهتبعضتالبرامجتااعلع تلمنت

يععليتمنتااعإ تجزئي تأوتااعإ تإصيرةتاألمد،تفإلنعتالت
لفعلتذلك.

كمعتيمكنتألفرادتمعينينتمنتاعئال تالعمعلتذويت
اناعإ تالحصولتالىتااعلع تمنع.تلوضحتذلكتفيت
إسمت“ههلتيمكنتلععئلتيتالحصولتالىتااعلع ؟”.

كيف أستوفي شروط الكسب الضرورية لتلّقي 
إعانات اإلعاقة؟

لتلقيتااعلع تاناعإ تبشكلتاعم،تيجبتأنتتجتعزت
اختبعرينتمختلفينتللكسب:

ت1 اختبعرت“العملتاألخير”تحسبتسّنكتفيتوإتت.
انصعب تبعناعإ .

ت2 اختبعرت“مدةتالعمل”تنثبع تاملكتلفترةتكعفي تفيت.
ظلتSecurityتSocialت)الضمعنتاالجتمعاي(.

تبعلنسب تلبعضتالععملينتفعإديتالبصر،تاليهمت
استيفعءتاختبعرت“مدةتالعمل”تفقط.

يبينتالجدولتالتعليتالقواادتالخعص تبمقدارتالعملت
الضروريتالجتيعزتاختبعرت“العملتاألخير”،تحسبتسّنكت
اندمعتأُِصبتتبعناعإ .تتستندتالقواادتالمبّين تفيتهذات
الجدولتالىتالربعتالسنويتالتقويميتالذيتبلغت،تأوت

ستبلغ،تفيهتسنًّعتمحددة..

األربععتالسنوي تالتقويمي تهي:

الربع السنوي األول:تمنت1تينعيرتالىت31تمعرس

الربع السنوي الثاني: منت1تأبريلتالىت30تيوليو

الربع السنوي الثالث:تمنت1تيوليوتالىت30تسبتمبر

الربع السنوي الرابع:تمنت1تأكتوبرتالىت31تديسمبر

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/
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فأنت عامًة بحاجة إلى: إذا ُأِصبت بإعاقة...

سن تولصفتمنتالعملتخاللت
فترةتزمني تمدتهعتثالث تأاوامت
تنتهيتبعلربعتالسنويتالذيت

ُأِصبتتفيهتبإاعإ .

في،تأوتإبل،تالربعتالسنويت
الذيتتبلغتفيهتسنت24تاعًمع

العملتلصفتالفترةتالزمني تالتيت
تبدأتبعلربعتالسنويتالذيتيعقبت
بلوغكتسنت21تاعًمع،توتنتهيت
بعلربعتالسنويتالذيتُأِصبتتفيهت
بإاعإ .تمثعل:تاذاتُأِصبتتبإاعإ ت
فيتالربعتالسنويتالذيتبلغتت
فيهت27تاعًمع،تفألتتبحعج تالىت
ثالثتسنوا تمنتالعملتفيت

الفترةتالزمني تالتيتمدتهعتست ت
أاوامتوتنتهيتبعلربعتالسنويت

الذيتُأِصبتتفيهتبإاعإ .

فيتالربعتالسنويتبعدتبلوغكت
24تاعًمعتلكنتإبلتالربعتالسنويت

الذيتتبلغتفيهت31تاعًمع

العملتخمستسنوا تخاللتفترةت
زمني تمدتهعت10تأاوامتتنتهيت

بعلربعتالسنويتالذيتُأِصبتتفيهت
بإاعإ .

فيتالربعتالسنويتالذيتبلغتت
فيهتسنت31تاعًمعتأوتبعدتذلك

تبينتالصيغ تالتعلي تاددتاألربععتالسنوي تللتغطي تالتيت
تحتعجتاليهعتالستيفعءتاختبعرت“مدةتالعمل”:

يمكنكتبشكلتاعمتأنتتطرحتالععمتالذيتبلغتتفيهت22ت
اعًمعتمنتالععمتالذيتأُِصبتتفيهتبإاعإ تلكيتتحصلت
الىتاددتاألربععتالسنوي تللتغطي تالالزم تالستيفعءت

شرطتالمدة.

مالحظة:  يجب أن تكون لديك ما ال يقل عن ستة 
أرباع سنوية من التغطية الستيفاء شرط المدة. 

كما يسري هذا الحد األدنى من المتطلبات على 
من لم يبلغ 22 عاًما، وقد يسري على اإلعاقة بناًء 

على مكاسبه الخاصة.

مالحظة: هذا الجدول تقديري فقط وال يغطي جميع 
الحاالت.

-فأنت عامًة بحاجة إلى: إذا ُأِصبت بإعاقة...

سن تولصفتمنتالعمل إبلتسنت28تاعًمع

سنتعن سنت30

3تسنوا  سنت34

4تسنوا  سنت38

5تسنوا  سنت42

5.5تسنوا  سنت44

6تسنوا  سنت46

6.5تسنوا  سنت48

7تسنوا  سنت50

7.5تسنوا  سنت52

8تسنوا  سنت54

8.5تسنوا  سنت56

9تسنوا  سنت58

9.5تسنوا  سنت60

كيف أطلب االستفادة من إعانات 
اإلعاقة؟

هنعكتطريقتعنتيمكنكتمنتخاللهمعتالتقدمتبطلبت
لالستفعدةتمنتااعلع تاناعإ .تيمكنكتفعلتأيتممعت

يلي:
ت1 التقدمتبطلبتابرتانلترلتت)متوفرتبعنلجليزي ت.

فقط(.
ت2 تاالتصعلتالىتالرإمت.

المجعلي،ت1213-772-800-1،تلتحديدتموادت
تقديمتطلبتمعول تااعإ تفيتمكتبتSocialت
Securityت)الضمعنتاالجتمعاي(تالمحلي.تكمعت
يمكنكتتحديدتموادتيستلمتفيهتأحدهمتطلبكت
ابرتالهعتف.تتستغرقتمقعبل تتقييمتطلبتمعول ت

https://secure.ssa.gov/iClaim/dib
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اناعإ تمعتيقربتمنتسعا .تاذاتكنَتتتععليت
ممتأوتضعفتفيتالسمع،تفيمكنكت منتالصَّ
االتصعلتالىترإمتالهعتفتالنصيتالمجعليت

1213-772-800-1،تمنتالسعا ت8:00تصبعًحعت
حتىت7:00تمسعًء،تمنتاالثنينتالىتالجمع .تاذات

حددَ تمواًدا،تفسنرسلتاليكتStarterتDisabilityت
Kitت)مجموا تالمبتدئينتفيتاناعإ (تلتسعادكت
الىتاالستعدادتلمقعبل تطلبتمعول تاناعإ ت
الخعص تبك.تكمعتتتوافرتKitتStarterتDisabilityت
)مجموا تالمبتدئينتفيتاناعإ (تابرتانلترلتت
الىتwww.ssa.gov/disabilityت)متوفرةت

بعنلجليزي تفقط(.يحقتلكتتعيينتمحعٍمتأوتشخصت
مؤهلتآخرتمنتاختيعركتليمثلكتاندتالتععملتمعت

SecurityتSocialت)الضمعنتاالجتمعاي(.يتوفرتمزيدت
منتالمعلومع تفيت)10075-05ت.NoتPublicationت

Your Right To Representationت)حقكتفيت
تعيينتمنتيمثلك،تالمنشورترإمت10075-05،ت
متوفرتبعنلجليزي تفقط(،توالذيتيقدمهتSocialت

Securityت)الضمعنتاالجتمعاي(تأيًضع.

متى ينبغي أن أتقدم، وما المعلومات 
التي أحتاج إليها؟

تينبغيتأنتتتقدمتبطلبتاالستفعدةتمنتااعلع تاناعإ ت
فورتاصعبتكتبعناعإ . فقد تستغرق معالجة طلب 

االستفادة من إعانات اإلعاقة من ثالثة إلى ستة 
أشهر في المتوسط. للتقدم بطلب االستفادة 
من إعانات اإلعاقة،تسيتعينتاليكتاكمعلتطلبت
الحصولتالىتااعلع تSecurityتSocialت)الضمعنت

االجتمعاي(.تيمكنكتالتقدمتبطلبتابرتانلترلتتالىت
www.ssa.gov/applyfordisabilityت)متوفرت
بعنلجليزي تفقط(.تإدتلتمكنتمنتمععلج تطلبكت

فيتوإٍتتأسرعتاذاتسعادتنعتفيتالحصولتالىتأيت
معلومع تلحتعجتاليهع،تمثل:

ت رإمتSecurityتSocialت)الضمعنتاالجتمعاي(تالخعصت	
بك.

ت تعريختومحلتالميالد.	

ت أسمعءتوانعوينتوأرإعمتهواتفتمنتتولىتراعيتكت	
منتاألطبعءتوموظفيتالخدم تاالجتمعاي ت

والمستشفيع توالعيعدا توتواريختزيعراتكتلهم.

ت أسمعءتجميعتاألدوي تالتيتتتنعولهعتوجراعتهع.	

ت السجال تالطبي تمنتاألطبعءتوالمععلجينت	
والمستشفيع توالعيعدا توموظفيتالخدم ت

االجتمعاي تالتيتفيتحوزتكتبعلفعل.

ت لتعئجتاالختبعرا توالفحوصع تالمعملي .	

ت ملخصتانتاألمعكنتالتيتاملتتفيهعتولوعتالعملت	
الذيتكنتتتؤديه.

ت لسخ تمنتأحدثتلموذجتandتWage(تFormتW-2ت	
StatementتTax(ت)بيعنتاألجورتوالضرائب(،تأوتمنت
اإراراتكتالضريبي تالفيدرالي تانتالععمتالمعضيتاذات

كنتتتعملتلحسعبتلفسك.

بعنضعف تالىتطلبتاالستفعدةتمنتااعلع تاناعإ ،ت
سيتعينتاليكتأيًضعتتعبئ تلمعذجتأخرى.تيجمعتأحدت
النمعذجتمنهعتمعلومع تانتوضعكتالصحيتوأوجهت
تأثيرهتفيتإدرتكتالىتالعمل.توتمنحتلمعذجتأخرىت
األطبعء،توالمستشفيع ،توغيرهمتمنتاختصعصّيت
الراعي تالصحي تممنتإعمواتبعالجك،تانذنتبإرسعلت

معلومع تانتوضعكتالصحيتالينع.

تالتتتأخرتفيتطلبتاالستفعدةتمنتاناعلع تحتىتاذات
لمتتتمكنتمنتالحصولتالىتجميعتهذهتالمعلومع ت

بسرا ،تفسنسعادكتالىتالحصولتاليهع.

لة  َمن ُيقرِّر ما إذا كنُت أعاني من إعاقة مؤهِّ
أم ال؟

سنراجعتطلبكتللتأكدتمنتاستيفعئكتلبعضتالشروطت
األسعسي تللحصولتالىتااعلع تاناعإ .توسنتحققت
ممعتاذاتكنتتإدتاملتتسنوا تكعفي تلكيتتتأهل.ت
سنعملتأيًضعتالىتتقييمتأيتألشط تاملتحعلي .ت

اذاتاستوفيَتتهذهتالشروط،تفسنععلجتطلبكتولرسلت
حعلتكتالىتمكتبتDeterminationتDisabilityت

Servicesت)خدمع تتحديدتاناعإ (تالذيتيقعتفيت
واليتك.

ُتكِملتالوكعل تالمعني تهذهتإرارتتحديدتاناعإ تاألوليت
بعلنسب تلنعتوتنظرتفيتجميعتالحقعئقتبشأنتحعلتك.ت
وإدتيطلبتاألطبعءتواختصعصيوتاناعإ تفيتالوكعل ت
التعبع تللوالي تمعلومع تمنتاألطبعءتالمععلجينتلكت
بشأنتحعلتكتالصحي .توسيستعينونتبعألدل تالطبي ت

https://www.ssa.gov/disability
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10075.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10075.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10075.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10075.pdf
https://www.ssa.gov/applyfordisability/
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الواردةتمنتأطبعئك،تأوتالمستشفيع ،تأوتالعيعدا ،تأوت
المؤسسع تالتيتاولِْجتتفيهع،توجميعتالمعلومع ت

األخرى.توسيسألونتأطبعءكتان:

ت حعلتكتالصحي .	

ت الوإتتالذيتبدأ تفيهتحعلتكتالصحي .	

ت كيفتتحّدتحعلتكتالصحي تمنتألشطتك.	

ت لتعئجتالفحوصع تالطبي .	

ت العالجتالذيتتلقيَته.	

سيطلبونتمنتأطبعئكتأيًضعتمعلومع تانتإدرتكت
الىتأداءتاأللشط تالمتعلق تبعلعمل،تمثلتالسير،ت
والجلوس،تورفعتاألشيعءتوحملهع،توتذّكرتالتعليمع ،ت
ومنتثمتالتيقررتأطبعؤكتمعتاذاتكنتتتستوفيتتعريفنعت

لإلاعإ تأمتال.

إدتيحتعجتالععملونتفيتالوكعل تالمعني تالمزيدتمنت
المعلومع تالطبي تإبلتأنتيقررواتمعتاذاتكنتتمععًإعتأوت
ال.تاذاتلمتتستطعتالوكعل تالحكومي تالحصولتالىت
المعلومع تالالزم تمنتالمصعدرتالطبي ،تفقدتتطلبت

منكتالخضوعتلفحصتطبيتخعص.تلفّضلتأنتلطلبتمنت
طبيبكتالخعصتاجراءتالفحص،تولكنتفيتبعضتاألحيعنت
إدتيتعينتالىتطبيبتآخرتاجراؤه.توسندفعتتكلف ت

الفحصتوبعضتتكعليفتااللتقعال تالمرتبط تبه.

كيف ُيتخذ القرار؟
تستخدمتالوالي تتقييًمعتمكولًعتمنتخمستخطوا ،ت

ل ت بترتيبتمحدد،تلتقريرتمعتاذاتكعلتتلديكتااعإ تمؤّهِ
أمتال.

1. هل تعمل؟

اذاتكنَتتتعملتويزيدتمتوسطتمعتتجنيهتالىتمبلغت
معينتكلتشهر،تفلنتتستوفيتامومعتتعريفنعتلإلاعإ .ت
يتغيرتهذاتالمبلغتالمعينت)وُيشعرتاليهتبعسمت“لشعطت
مربحتومهم”(تكلتاعم.تلمعرف تالمبلغتالحعلي،تالظرت

تحديثت)منشورترإمتAR-05-10003(تالسنوي.

اذاتكنتتالتتعمل،تأوتكعنتمعتتجنيهتكلتشهرتيععدلت
المبلغتالحعليتأوتأإلتمنه،تفستنظرتالوكعل تحينئذتالىت

حعلتكتالصحي تفيتالخطوةتالثعلي .

2. هل حالتك الصحية “خطيرة”؟

لكيتُتعتبرتمععًإعتحسبتتعريفتSecurityتSocialت
)الضمعنتاالجتمعاي(،تيجبتأنتتحدتحعلتكتالصحي ت

بشكٍلتكبيرتمنتإدرتكتالىتأداءتألشط تالعمل،تمثلت
رفعتاألشيعءتوالوإوفتوالسيرتوالجلوستوالتذكرتلمعتالت
يقلتانت12تشهًرا.تواذاتكعلتتحعلتكتالصحي تليستت
ل .تاذاتكعلتت خطيرة،تفلنتُتعتبرتمصعبًعتبإاعإ تمؤّهِ

حعلتكتخطيرة،تفسيبعشرتالععملونتفيتالوكعل تالخطوةت
الثعلث .

3. هل تقابل حالتك الصحية أو تعادل طبًيا إحدى 
اإلعاقات المدرجة؟

تصفتالئح تحعال تالعجزتالحعال تالطبي تالتيتلعتبرهعت
خطيرةتبمعتيكفيتلمنعتأيتشخصتمنتالقيعمتبأيت
لشعطتمربح.توُتعدتهذهتالحعال تخطيرةتبغضتالنظرت
انتالعمرتأوتالتعليمتأوتالخبرةتالعملي .تيحددتالخبراءت
ضمنتكلتااعإ تمدرج تالنتعئجتالطبي تالموضواي ت

وغيرهعتمنتالنتعئجتالالزم تلتلبي تمععييرتتلكتاناعإ .ت
فإذاتكعلتتحعلتكتالصحي تتقعبلتأوتتععدلتطبيًّعت)بمعنىت
ألهعتتععدلتفيتخطورتهعتومدتهعتالىتاألإل(تاحدىت
اناعإع تالمدرج تفيتالالئح ،تفستقررتالوكعل تألكت
ل .تأمعتاذاتكعلتتحعلتكتالصحي ت تععليتمنتااعإ تمؤّهِ
التتقعبلتأوتتععدلتطبيًّعتاحدىتاناعإع تالمدرج تفيت

الالئح ،تفستنتقلتالوكعل تالىتالخطوةتالرابع .

4. هل يمكنك القيام بالعمل الذي أديته من قبل؟

تقررتالوكعل تفيتهذهتالخطوةتمعتاذاتكعلتتحعلتكت
الصحي تتمنعكتمنتأداءتأيتمنتوظعئفكتالسعبق .تاذات
كعلتتالتتمنعك،تفستقررتالوكعل تألكتالتتععليتمنتأيت
ل .تواذاتكعلتتتمنعك،تفستنتقلتالوكعل تالىت ااعإ تمؤّهِ

الخطوةتالخعمس .

5. هل يمكنك القيام بأي نوع من األعمال؟

اذاتتعذرتاليكتالقيعمتبعلعملتالذيتأديتهتفيتالمعضي،ت
فسيبحثتالععملونتفيتالوكعل تمعتاذاتكعنتهنعكتاملت
آخرتيمكنكتالقيعمتبهتالىتالرغمتمنتحعلتكتالصحي .ت
تأخذتالوالي تبعينتاالاتبعرتسنّك،توتعليمك،توخبرتكت
المهني تالسعبق ،توأيتمهعرا تإدتتكونتلديكتيمكنت
استغاللهعتللقيعمتبعملتآخر.تاذاتكنتتالتتستطيعت

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10003.pdf
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القيعمتبأيتاملتآخر،تفستقررتالوكعل تالمعني تألكت
ل .تأمعتاذاتكعنتبإمكعلكتالقيعمت تععليتمنتااعإ تمؤّهِ

ل . بعملتآخر،تفلنتتكونتلديكتااعإ تمؤّهِ

قواعد خاصة لفاقدي البصر

هنعكتإواادتخعص تبفعإديتالبصر.للحصولتالىت
 If You Are Blindمزيٍدتمنتالمعلومع ،تاإرأتت
Or Have Low Vision—How We Can Helpت

10052-05ت.NoتPublication(ت)اذاتكنَتتفعإًداتللبصرت
أوتتععليتمنتضعفتالبصرت-تكيفتيمكننعتالمسعادة،ت
المنشورترإمت10052-05(ت)متوفرةتبعنلجليزي تفقط(.

سنبلغك بقرارنا

اندمعتتحسمتالوكعل تحعلتك،تسنرسلتاليكتخطعبًع.ت
اذاتتمتتالموافق تالىتطلبك،تفسينصتالخطعبتالىت
مبلغتااعلتك،توموادتبدءتصرفتالمدفواع .تواذاتلمت

تتمتالموافق تالىتطلبك،تفسيشرحتالخطعبتالسبب،ت
وسيخبركتبكيفي تالطعنتفيتالقرارتاذاتكنتتالتتتفقت

معه.

ماذا لو اعترضت؟

اذاتكنتتتعترضتالىتأيتإرارتمتَخذتبخصوصتطلبك،ت
فيمكنكتالطعنتاليه.تومنتثمتيردتشرحتالخطوا تالتيت

يمكنكتاتخعذهعتفيتحقك في االعتراض على القرار 
الذي يُتخذ بشأن طلبك )المنشورترإمت05-10058(.

كيفية التواصل معك

بشكٍلتاعم،تلرسلترسعل تبريدتالكترونتأوتلتصلتبكت
اندمعتلريدتالتواصلتمعكتبشأنتاناعلع تالخعص تبك.ت
وفيتبعضتاألحيعن،تإدتيأتيتممثلتSecurityتSocialت

)الضمعنتاالجتمعاي(تالىتمنزلك.توسُيظهرتلكت
الممثلتهويتهتإبلتالتحدثتمعكتانتااعلعتك.تربمعت
يكونتمنتاألفضلتأنتتتصلتبمكتبتSecurityتSocialت

)الضمعنتاالجتمعاي(تلتسألتمعتاذاتكنعتإدتأرسلنعتأحًدات
اليكتأمتال.

إذا كنت فاقد أو ضعيف البصر،تفيمكنكتأنتتختعرت
تلّقيتاخطعراتنعتبإحدىتالطرقتالتعلي :

ت اخطعرتبطبعا تإيعسي تانتطريقتبريدتمنتالدرج ت	
األولى.

ت اخطعرتبطبعا تإيعسي تانتطريقتبريدتمسجل.	

ت اخطعرتبطبعا تإيعسي تانتطريقتبريدتمنتالدرج ت	
األولىتومكعلم تهعتفي تبعدتذلكتللمتعبع .

ت اخطعرتمكتوبتبطريق تبرايلتواخطعرتبطبعا تإيعسي ت	
انتطريقتبريدتمنتالدرج تاألولى.

ت ملفتبصيغ تWordتMicrosoftتالىتإرصتمضغوطت	
)CD(تواخطعرتبطبعا تإيعسي تانتطريقتبريدتمنت

الدرج تاألولى.

ت إرصتمضغوطتاليهتملفتصوتيتواخطعرتبطبعا ت	
إيعسي تانتطريقتبريدتمنتالدرج تاألولى.

ت اخطعرتمطبوعتبخطتكبيرت)حجمت18تلقط (تواخطعرت	
بطبعا تإيعسي تانتطريقتبريدتمنتالدرج تاألولى.

تللحصولتالىتمزيٍدتمنتالمعلومع ،تتفضلتبزيعرةت
 www.ssa.gov/noticesموإعنعتانلكتروليت

)متوفرتبعنلجليزي تفقط(تأوتاتصلتبعلرإمتالمجعليت
متأوتممنت 1213-772-800-1.تاذاتكنَتتمنتالصُّ

لديهمتصعوبع تفيتالسمع،تفُيمكنكتاالتصعلتالىت
رإمتالهعتفتالنصيت1-800-772-1213.

ماذا يحدث عند الموافقة على طلبي؟
سنرسلتاليكتخطعبًعتلخبركتفيهتبعلموافق تالىت

طلبك،توبمبلغتاناعل تالشهري ،توتعريختبدءتالتنفيذ.ت
تعتمدتااعل تاناعإ تالشهري تالىتمتوسطتمعتجنيتهت

فيتحيعتك.تبشكٍلتاعم،تهنعكتفترةتالتظعرتمدتهعت
خمس تأشهرتوسندفعتأولتااعل تلكتبعدتاكتمعلت

الشهرتالسعدستمنتتعريختبدءتااعإتك.تومعتذلك،تالت
تكونتهنعكتفترةتالتظعرتاذاتكعلتتااعإتكتلعتج تانت
التصلبتالجعلبيتالضموري)ALS(تفيمعتيليتمثعلت

الىتذلك:تاذاتإرر تالوكعل تأنتااعإتكتبدأ تفيت15ت
ينعير،تفسُتصرفتأولتااعلع تاناعإ تانتشهرتيوليو.ت
ُتصرفتااعلع تSecurityتSocialت)الضمعنتاالجتمعاي(ت
فيتالشهرتالتعليتلشهرتاالستحقعق،تممعتيعنيتألكت

ستتلقىتااعل تيوليوتفيتأغسطس.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10052.pdf
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
https://www.ssa.gov/notices
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 What You Need To Know Whenستتسلمتأيًضعتت
.NoتPublication(تYou Get Disability Benefitsت

10153-05(ت)معتتحتعجتالىتمعرفتهتاندتتلّقيتااعلع ت
اناعإ ت-تالمنشورترإمت10153-05(ت)متوفرتبعنلجليزي ت
فقط(،تالذيتيوفرتلكتمعلومع تمهم تبخصوصتااعلعتكت

كمعتيخطركتبعلتغييرا تالتيتيجبتأنتتبلغنعتبهع.

هل يتسنى لعائلتي الحصول على 
إعانات؟

إدتيتأهلتبعضتأفرادتأسرتكتلتلقيتاناعلع تاستنعًدات
الىتاملك.توهم:

ت الزوجتأوتالزوج ،تاذاتكعنتسنهتأوتسنهعت62تأوتأكثر.	

ت الزوجتأوتالزوج تفيتأيتسن،تاذاتكعنتهوتأوتهيت	
القعئمتالىتراعي تطفلكمعتالذيتالتيزيدتامرهتالىت

16تأوتلديهتااعإ .

ت ابنكتغيرتالمتزوجتأوتابنتكتغيرتالمتزوج ،تويشملت	
هذاتالطفلتبعلتبني،تأوتطفلتالزوج/الزوج تأوت

الحفيد/الحفيدةتفيتبعضتالحعال .تيجبتأنتيكونت
الطفلتأصغرتمنت18تاعًمعت)أوتأصغرتمنت19تاذاتكعنتالت

يزالتفيتالمرحل تالثعلوي (.

ت ابنكتغيرتالمتزوجتأوتابنتكتغيرتالمتزوج ،تفيتسنت	
18تأوتأكثر،تاذاتكعلتتلديه/لديهعتااعإ تبدأ تإبلت
سنت22تاعًمع.تيجبتأنتتستوفيتااعإ تالطفلت

تعريفتااعإ تالبعلغينتأيًضع.

 مالحظة: في بعض الحاالت، قد يكون الزوج أو 
الزوجة المطلّقة مؤهلًة للحصول على مزايا بناءً على 

مكاسبك. ويجب أن يكون زواجها قد استمر منك لمدة 
10 سنوات على األقل، ولم تعد زوجتك حاليًا، وتبلغ 
من العمر 62 عاًما على األقل. المبلغ المدفوع للزوج 

المطلق أو الزوجة المطلقة ال يقلل من إعاناتك، أو أي 
إعانات أخرى من نصيب الزوج الحالي/الزوجة الحالية أو 

األطفال.

كيف تؤثر المدفوعات األخرى في 
إعاناتي؟

اذاتكنَتتتتلقىتااعلع تحكومي تأخرىت)وتشملتأيت
ااعلع تمنتدول تأخرى(،تفقدتيتأثرتمبلغتااعلع تاناعإ ت

الذيتتحصلتاليهتمنتتأمينتالضمعنتاالجتمعايت
لإلاعإ ت)SSDI(.تلمزيدتمنتالمعلومع ،تيجبتأنتتراجعت

معتيلي:

ت 	 How Workers’ Compensation And Other 
Disability Payments May Affect Your Benefitsت
10018-05ت.NoتPublication((ت)كيفتتؤثرتتعويضع ت
العمعلتومدفواع تاناعإ تاألخرىتفيتااعلعتكت-ت

المنشورترإمت10018-05(ت)متوفرتبعنلجليزي تفقط(.

Publication(تWindfall Elimination Provisionت	 
10045-05ت.No(ت)حكمتالقضعءتالىتالمكعسبت
غيرتالمتوإع ،تالمنشورترإمت10045-05(ت)متوفرت

بعنلجليزي تفقط(.

Publication(تGovernment Pension Offsetت	 
10007-05ت.No(ت)تعويضتالمععشع تالتقعادي ت
الحكومي ،تالمنشورترإمت10007-05(ت)متوفرت

بعنلجليزي تفقط(.

يمكنكتالحصولتالىتهذهتالنشرا تمنتموإعنعت
انلكتروليت)متوفرتبعنلجليزي تفقط(،تأوتيمكنكتأنت

تتواصلتمعنعتلطلبهع.

 Social ما الذي يجب أن أخبر
Security )الضمان االجتماعي( به؟

في حالة وجود مذكرة معلقة للقبض عليك

يجبتأنتتخبرلعتفيتحعل توجودتمذكرةتمعلق تللقبضت
اليكتبسببتأيتمنتالجرائمتالجنعئي تالتعلي :

ت السفرتجًواتلتجنبتالمالحق تالقضعئي تأوتالحبس.	

ت الهربتمنتالحبس.	

ت الهربتانتطريقتالسفرتجًوا.	

التيمكنكتالحصولتالىتااعلع تاناعإ تالمنتظم ،تأوت
أيتمدفواع تلعإص تإدتتكونتمستحق تلك،تانتأيت

شهرتيدخلتضمنتفترةتالمذكرةتالمعلق تللقبضتاليكت
بسببتأيتمنتهذهتالجرائمتالجنعئي .

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10153.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10018.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10007.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10007.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10007.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10007.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10007.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10007.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/
https://www.ssa.gov/pubs/
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في حالة اتهامك بجريمة

اليكتاخبعرلعتالىتالفورتفيتحعل تاتهعمكتبجريم .ت
وبعلتعليتالتيتمتدفعتااعلع تاناعإ تالععدي ،تأوتأيت
مدفواع تلعإص ،تإدتتكونتمستحق تمقعبلتأشهرت

حبستالشخصتبسببتجريم .تومعتذلك،تيجوزتأليت
فردتمنتأفرادتاألسرة،تالمؤهلينتللحصولتالىتااعلع ت
بنعًءتالىتاملتذلكتالشخص،تمواصل تتلقيتاناعلع .

التُتصرفتاناعلع تالشهري ،تأوتأيتمدفواع تلعإص ت
إدتتكونتمستحق ،تاعدًةتلمنتيرتكبتجريم تويتمت

حبسهتفيتمؤسس تبأمرتمحكم توالىتلفق تالدول .ت
ويسريتهذاتفيتحعل تالحكمتالىتالشخصتبأله:

ت غيرتمذلبتبسببتالجنونتأوتاواملتممعثل ت)مثلت	
مرضتلفسي،تأوتإصورتاقلي،تأوتالعدامتاألهلي ت

العقلي (.

ت غيرتمؤهلتللمثولتأمعمتالمحكم .	

إذا خالفت شرًطا من شروط إطالق السراح 
المشروط أو فترة االختبار

يجبتأنتتخبرلعتاذاتخعلفتتشرًطعتمنتشروطتاطالقت
السراحتالمشروطتأوتفترةتاالختبعرتالمفروض تاليكت
بموجبتالقعلونتالفيدراليتأوتإعلونتالوالي .تالتيمكنكت

الحصولتالىتااعلع تاناعإ تالمنتظم ،تأوتأيت
مدفواع تلعإص تإدتتكونتمستحق تلك،تانتأيت

شهرتخعلفتتفيهتشرًطعتمنتشروطتاطالقتالسراحت
المشروطتأوتفترةتاالختبعر.

متى أحصل على التأمين الصحي 
)Medicare(؟

ستحصلتالىتتغطي تMedicareتبشكلتتلقعئيت
بعدتأنتتتلقىتااعلع تاناعإ تلمدةتسنتين.تيمكنكت

الحصولتالىتمعلومع تاضعفي تانتبرلعمجتMedicare،ت
في)10043-05ت.NoتPublication(تMedicareتتتتتتتت
Medicare(ت-تالمنشورترإمت10043-05(ت)متوفرت

بعنلجليزي تفقط(.

ما الذي يجب أن أعرف عن العمل؟
بعدتأنتتبدأتفيتتلقيتااعلع تتأمينتالضمعنت

االجتمعايتلإلاعإ ت)SSDI(،تإدتترغبتفيتمحعول ت
العملتمرةتأخرى.تومنتثمتلتبعتإواادتخعص تُيطلقت
اليهعتمحفزا تالعمل،توالتيتتتيحتلكتاختبعرتإدرتكت

الىتالعملتمعتمواصل تتلقيتااعلع تاناعإ تالشهري ت
منتتأمينتالضمعنتاالجتمعايتلإلاعإ ت)SSDI(.تيمكنكت

أيًضعتتلقيتمسعادةتفيتالتعليم،توااعدةتالتأهيل،ت
والتدريبتالذيتإدتتحتعجتاليهتللعمل.

اذاتالتحقَتتبوظيف تمعتأوتبدأ تفيتمزاول تاملتحر،ت
فمنتالضروريتابالغنعتبهذاتالتغييرتالىتالفور.تيجبت
أنتلعرفتالوإتتالذيتبدأ تفيهتالعملتأوتتوإفتتفيهت

انتالعمل،تومعتاذاتكعلتتهنعكتأيتتغييرا تفيتمهعمكت
الوظيفي ،تأوتسعاع تاملك،تأوتمعدلتأجرك.تيمكنكت
االتصعلتبرإمنعتالمجعليتالىت1213-772-800-1.ت

متأوتممنتلديهمتصعوبع تفيت واذاتكنتتمنتالصُّ
السمع،تفُيمكنكتاالتصعلتالىترإمتالهعتفتالنصيت

.1-800-772-1213

للحصولتمزيدتمنتالمعلومع تبشأنتمسعادتكتالىت
العودةتالىتالعمل،تيمكنكتاالطالعتابرتانلترلتتالى
Working While Disabled—How We Can Helpت

10095-05ت.NoتPublication((ت)العملتفيتظلتوجودت
ااعإ ت—تطرقتالمسعادةت-تالمنشورترإمت10095-05(ت

)متوفرتبعنلجليزي تفقط(.تويمكنتالعثورتالىتدليلت
 A Summaryلجميعتأشكعلتدامتالتوظيفتلدينعتفيت

 Guide to Employment Supports for People with
 Disabilities Under the Social Security Disability

 Insurance (SSDI) and Supplemental Security
Income (SSI) Programsت)دليلتموجزتلدامتالتوظيفت
لألشخعصتذويتاناعإ تبموجبتبرامجتتأمينتالضمعنت
االجتمعايتلإلاعإ ت)SSDI(تودخلتالضمعنتالتكميليت
)SSI(ت،تويسمىتأيًضع.NoتPublication(تRed Bookت
030-ت64(ت)متوفرتبعنلجليزي تفقط(.تيمكنكتأيًضعتزيعرةت
موإعنعتانلكترولي،تwww.ssa.gov/workت)متوفرت

بعنلجليزي تفقط(.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
https://www.ssa.gov/redbook
https://www.ssa.gov/redbook
https://www.ssa.gov/redbook
https://www.ssa.gov/redbook
https://www.ssa.gov/work
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 Ticket to برنامج تذكرة إلى العمل
Work

فيتظلتهذاتالبرلعمج،تيستطيعتالمستفيدونتمنت
برلعمجتالضمعنتاالجتمعايت)SecurityتSocial(توبرلعمجت

دخلتالضمعنتالتكميليت)SSI(تتلقيتالمسعادةت
فيتالتدريبتوغيرهتمنتالخدمع تالتيتيحتعجونت

اليهعتللعملتبدونتأيتتكلف تاليهم.تكمعتُيعدتمعظمت
المستفيدينتمنتاناعإ تمؤهلونتللمشعرك تفيت
برلعمجتتذكرةتالىتالعملت)WorkتtoتTicket(.تكمعت

يمكنتللمستفيدينتمنتاناعإ تتحديدتمزودتمعتمدت
يوافقتأيًضعتالىتالعملتمعهمتوبإمكعلهتتقديمتلوعت
الخدمع تالتيتيحتعجولهع.تلمعرف تالمزيدتانتهذات
البرلعمج،تاإرأتYour Ticket To Work )Publicationت

10061-05ت.No(ت)متوفرتبعنلجليزي تفقط(.ت

 Achieving a Better Life حساب
Experience )تحقيق تجربة حياة 

)ABLE( )أفضل
حسعبتExperienceتLifeتBetterتaتAchievingت
)تحقيقتتجرب تحيعةتأفضل(ت)ABLE(تهوتحسعبت

توفيرتيتمتعتبمزايعتضريبي تللفردتذيتاناعإ .تيمكنكت
استخدامتحسعبتABLEتلتوفيرتاألموالتمنتأجلتالعديدت
منتالنفقع تالمرتبط تبعناعإ .تومنتثمتيمكنتللجميع،ت

بمعتفيتذلكتصعحبتالحسعبتوأسرتهتوأصدإعؤهت
أنتيسعهمواتفيتحسعبتABLEتومنتثمتيجبتأنت

يستوفيتمعلكتحسعبتABLEتأحدتانجراءا تالتعلي :

ت أنتيتأهلتلتلقيتدخلتالضمعنتالتكميليت)SSI(ت	
بسببتاناعإ تأوتفقدانتالبصرتالذيتبدأتإبلتسنت

.26

ت أنتيحقتلهتالحصولتالىتااعلع تتأمينتاناعإ ،ت	
أوتااعلع تااعإ تالطفول ،تأوتااعلع تالمطلقتأوت

المطلق تمنتذويتاناعإ ،تبسببتاناعإ تأوتفقدانت
البصرتالذيتحدثتإبلتسنت26.

ت أنتتكونتمعهتشهعدةتبأنتاناعإ تأوتفقدانتالبصرت	
حدثتإبلتسنت26.

.تاألموالتالموجودةتفيتحسعبتABLEتالخعصتبكت
)حتىت100,000تدوالرتأمريكي(تالتيتمتاحتسعبهعت
كموردتبموجبتإواادتSSI.تيمكنكتاالستفعدةتمنت
األموالتالموجودةتفيتحسعبتABLEتلسدادتبعضت

ل ،تمثلتلفقع تالتعليم،ت لفقع تاناعإ تالمؤهَّ
والسكن،توالنقل،توالتدريبتالوظيفي،تودامتالتوظيف،ت

والتكنولوجيعتالمسعادة،توالخدمع تذا تالصل ..

األموالتالموجودةتفيتحسعبتABLEتالخعصتبكت
)حتىت100,000تدوالرتأمريكي(تالتيتمتاحتسعبهعت
كموردتبموجبتإواادتSSI.تيمكنكتاالستفعدةتمنت
األموالتالموجودةتفيتحسعبتABLEتلسدادتبعضت

ل ،تمثلتلفقع تالتعليم،ت لفقع تاناعإ تالمؤهَّ
والسكن،توالنقل،توالتدريبتالوظيفي،تودامتالتوظيف،ت
والتكنولوجيعتالمسعادة،توالخدمع تذا تالصل .تلمعرف ت

المزيدتانتحسعبع تABLE،تيرجىتزيعرةتالموإعت
انلكتروليتبشأنتServicesتRevenueتInternalت

    www.irs.gov/خدمع تانيرادا تالداخلي (تالىت(
government-entities/federal-state-

local-governments/able-accounts-tax-
benefit-for-people-with-disabilitiesتت)متوفرت

بعنلجليزي تفقط(.

تُيرجىتمالحظ تمعتيلي:تيقدمتSecurityتSocialت
)الضمعنتاالجتمعاي(تهذاتالقسمتهدي تمنهت

للمسعادةتالىتااالمكتبحسعبع تABLE.تاالتأنت
SecurityتSocialت)الضمعنتاالجتمعاي(تالتيتبعتأيت
مزودتحسعبتABLEتأوتخدمعتهتوالتيصعدقتاليه.

التواصل معنا
توجدتطرقتاديدةتللتواصلتمعنع،تمثلتالتواصلتابرت

انلترلت،توابرتالهعتف،توالحضورتشخصًيع.تلحنت
هنعتلإلجعب تانتأسئلتكتولخدمتك.تسعهمتSocialت
Securityتألكثرتمنت85تاعًمعتفيتتأمينتالحعضرت

والمستقبلتمنتخاللتتقديمتاناعلع توالحمعي تالمعلي ت
لماليينتاألشخعصتطوالترحل تحيعتهم.

زيارة موقعنا اإللكتروني

انتألسبتطريق تنجراءتأامعلتمعتSecurityتSocialت
منتأيتمكعنتهيتابرتانلترلتتالىتالموإعت
www.ssa.govت)متوفرتبعللغَتينتانلجليزي ت

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10061.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10061.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10061.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10061.pdf
http://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/able-accounts-tax-benefit-for-people-with-disabilities
http://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/able-accounts-tax-benefit-for-people-with-disabilities
http://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/able-accounts-tax-benefit-for-people-with-disabilities
http://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/able-accounts-tax-benefit-for-people-with-disabilities
http://www.irs.gov/government-entities/federal-state-local-governments/able-accounts-tax-benefit-for-people-with-disabilities
https://www.ssa.gov
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وانسبعلي (. يمكنك تحقيق الكثير. تتوفر بعض 
هذه الخدمات باللغة اإلنجليزية فقط. لمساعدتك 

،SocialتSecurityفي إجراء أعمال معت

ت متللحصولتالىتMedicareتwithتHelpتExtraت	 تقدَّ
costsتplanتdrugتprescriptionت)مسعادةتاضعفي ت
فيتتكعليفتخط تاألدوي تالموصوف تفيتبرلعمجت
Medicare(ت)متوفرةتبعللغ تانلجليزي تفقط(.

ت متللحصولتالىتأغلبتألواعتالمزايعت)متوفرةت	 تقدَّ
بعللغ تانلجليزي تفقط(.

ت يمكنكتالعثورتالىتلسختمنتمنشوراتنعت)متوفرةت	
بلغع تمتعددة(.

ت احصلتالىتاجعبع تانتاألسئل تالشعئع ت)متوفرةت	
بعللغَتينتانلجليزي توانسبعلي (.

ت اندمعتتقومتبإلشعءتحسعبتSocial Securityتmyت	
شخصيت)متوفرتبعللغ تانلجليزي تفقط(،تيمكنكت

فعلتالمزيد.

ت تمراجع تSocial Security Statementت)بيعنت	
الضمعنتاالجتمعاي(تالخعصتبك.

ت التحققتمنتدخلك.	

ت تالحصولتالىتتقديرا تللمزايعتالمستقبلي .	

ت طبعا تخطعبتاثبع تالمزايع.	

ت تتغييرتمعلومع تانيداعتالمبعشرتالخعص تبك.	

ت 	.Medicareتطلبتبدلتفعإدتلبطعإ ت

ت 	SSA-تالحصولتالىتبدلتفعإدتلنموذجت
.1099/1042S

ت طلبتبدلتفعإدتلبطعإ تSecurityتSocialتاذاتلمتتقمت	
بأيتتغييرا توشعركتتواليتكتفيتذلك.

ربمعتيكونتالدخولتالىتحسعبتSocial Securityتmyت
الشخصيتالخعصتبكتمقّيًداتبعلنسب تالىت

المستخدمينتخعرجتالواليع تالمتحدة.

اتصل بنا

اذاتكعنتالتيمكنكتاستخدامتخدمعتنعتابرتانلترلت،ت
فيمكننعتمسعادتكتابرتالهعتفتاندتاتصعلكتبمكتبت
SecurityتSocialتالمحليتلديك،تأوتالرإمتالوطنيت

المجعليتالخعصتبنعت800.تلوفرتخدمع تالترجم تالفوري ت
المجعلي تاندتالطلب.تيمكنكتالعثورتالىتمعلومع ت

المكتبتالمحليتفيتمنطقتكتمنتخاللتادخعلتالرمزت
دتموإعت البريديتالخعصتبكتالىتصفح تالويبتُمحّدِ

دتموإعتالمكعتبت المكعتبت)بعلرغمتمنتتوفرتصفح تُمحّدِ
المحلي تبعللغ تانلجليزي تفقط،تيمكنكتادخعلتالرمزت
البريديتالخعصتبكتللعثورتالىتالمكتبتالمحليت

األإربتلك(.

يمكنكتاالتصعلتبنعتالىتالرإمت1213-772-800-1تت
—تأوتالىترإمتالهعتفتالنصيت0778-325-800-1ت،ت
اذاتكنتتمنتالصمتأوتضععفتالسمعت-تمنتالسعا ت
8:00تصبعًحعتالىتالسعا ت7:00تمسعًء،تمنتاالثنينت
الىتالجمع . تكون 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.تللحصولتالىتخدمع ت
الترجم تالفوري تالمجعلي تالتيتلقدمهع،تابَقتالىت
الخطتوالزمتالصمتتأثنعءتالتوجيهع تالصوتي تاآللي ت
بعللغ تانلجليزي تحتىتيجيبتأحدتممثليتSocialت
Securityتاليك.تسيتواصلتممثلتSecurityتSocialت
معتأحدتالمترجمينتالفوريينتلمسعادتكتالىتاجراءت

المكعلم .ت

متأيًضعتالعديدتمنتالخدمع تالهعتفي تالتلقعئي ت لقّدِ
بعللغَتينتانلجليزي توانسبعلي ،تالتيتتكونتمتعح ت24ت
ثتالىتأحدت سعا تفيتاليوم،تحتىتالتتحتعجتالىتالتحدُّ

.SocialتSecurityممثليت

اذاتكعلتتلديكتمستندا تلحتعجتالىتاالطالعتاليهع،ت
فتذّكرتأنتتلكتالمستندا تيجبتأنتتكونتأصلي تأوت

لسًخعتمعتَمدةتمنتجه تاصدارهع.

Social Security Administration
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https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
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https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
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https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
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