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مقدمة

سيساعدك هذا الكتيب على أن تقرر إن كنت
ً
ً
تعرفه مؤهال للحصول على
أو طفال
أنت ،أو طفلك،
 SSIأو .SSDI

َّ
هذا الكتيب موجه لآلباء واألمهات ،أو مقدمي الرعاية،
أو ممثلي األطفال الذين ال تزيد أعمارهم عن 18
عامً ا من ذوي اإلعاقات التي قد تؤهلهم للحصول 
على دفعات،Supplemental Security Income  (SSI
كما أنه موجه ً
َّ
أيضا 
المختصرات باللغة اإلنجليزية).
ُ
للبالغين الذين أصيبوا بإعاقة في مرحلة الطفولة (قبل
بلوغ سن  22عامً ا) ،ومن قد يحق له الحصول على
امتيازات  Social Securityللتأمين ضد اإلعاقة (،SSDI
المختصرات باللغة اإلنجليزية)( .نطلق على امتياز 
 SSDIهذا اسم امتياز “الطفل” ألنه يُدفع في سجل
مكاسب  Social Securityالخاص بأحد الوالدين).

دفعات Supplemental Security
 Income( )SSIلألطفال ذوي اإلعاقة
يدفع  SSIمبالغ شهرية لذوي الدخل المنخفض
والموارد المحدودة ممن يبلغون  65عامً ا أو أكثر ،أو 
فاقدي البصر ،أو المعاقين .وإذا كان عمر طفلك أقل
ً
يصبح مؤهال للحصول على
من  18عامً ا يمكنه أن
المبلغ ،إذا كان يعاني من حالة مرضية أو مزيج من
الحاالت المرضية التي ينطبق عليها تعريف Social

SocialSecurity.gov
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•يجب أن تكون حالة (حاالت) الطفل المرضية معيقة 
له ،أو من المتوقع أن تصبح معيقة له ،لمدة ال تقل
عن  12شه ًرا ،أو يكون من المتوقع أن تؤدي الحالة 
(الحاالت) إلى الوفاة.

 Securityإلعاقة األطفال ،وإذا كان دخله أو موارده
ضمن حدود االستحقاق .وتختلف قيمة مبلغ  SSIمن
ِ
والية إلى أخرى ألن بعض الواليات تضيف زيادة إلى
دفعة  .SSIيمكن أن يخبرك مكتب Social Security
المحلي بالمزيد عن إجمالي مبلغ  SSIفي واليتك.

توفير معلومات حول الحالة المرضية للطفل

قواعد  SSIفيما يتعلق بالدخل والموارد

عندما تتقدم بطلب للحصول على دفعات  SSIلطفلك
نحن ننظر في دخل طفلك وموارده عندما نقرر إذا كان على أساس اإلعاقة التي يعاني منها ،سنطلب منك
ً
طفلك مؤهال للحصول على  SSIأم ال .وننظر ً
أيضا في معلومات مفصلة عن الحالة الطبية للطفل وتأثيرها 
في قدرته على القيام بأنشطته اليومية .كما سنطلب
دخل أفراد األسرة الذين يعيشون في المنزل الذي 
منك أن تأذن لألطباء ،والمعلمين ،والمعالجين،
يعيش فيه الطفل ومواردهم .وتنطبق هذه القواعد
إذا كان الطفل يعيش في المنزل .كما تنطبق ً
أيضا إذا  وغيرهم من المتخصصين الذين لديهم معلومات عن
كان طفلك يعيش في المدرسة لكنه يعود إلى المنزل  حالة طفلك بإرسال هذه المعلومات إلينا.
من وقت إلى آخر ،حيث يخضع لرعايتك.
ٍ
وإذا كانت لديك أي من سجالت طفلك الطبية أو 
المدرسية ،ف ُيرجى إحضارها معك؛ حيث سيساعد
إذا كان دخل طفلك وموارده ،أو دخل أفراد األسرة
هذا على تسريع عملية اتخاذ القرار.
الذين يعيشون في المنزل الذي يعيش فيه الطفل
ومواردهم ،أكثر من المبلغ المسموح به ،فإننا 
سنرفض طلب الطفل للحصول على دفعات .SSI

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

نحن ال نقدم أكثر من  30دوال ًرا أمريك ًّيا كدفعة SSI
شهرية عندما يكون الطفل في منشأة طبية ،ويدفع
التأمين الصحي مقابل رعايته.

سوف نرسل جميع المعلومات التي تقدمها لنا 
إلى مكتب خدمات تحديد اإلعاقة Disability
 Determination Servicesفي واليتك .وسيقوم
األطباء وغيرهم من العاملين المدربين في تلك الوكالة 
الحكومية بمراجعة هذه المعلومات ،وسيطلبون
السجالت الطبية والمدرسية الخاصة بطفلك،
وأي معلومات أخرى الزمة لتقرير ما إذا كان طفلك
يستوفي معاييرنا الخاصة باإلعاقة أم ال.

قواعد  SSIفيما يتعلق باإلعاقة
يجب أن يستوفي طفلك جميع المتطلبات التالية لكي
ً
ً
يصبح مؤهال من الناحية 
يتم اعتباره معاقا ،وبناءً عليه
الطبية للحصول على :SSI

إذا لم تستطع الوكالة الحكومية إجراء تحديد لإلعاقة 
باستخدام المعلومات الطبية ،والسجالت المدرسية،
وغيرها من الحقائق التي بحوزتهم فقط ،فقد يطلبون
منك اصطحاب طفلك إلجراء فحص أو اختبار طبي له.
ونحن من سيدفع مقابل هذا الفحص أو االختبار.

•يجب أال يكون الطفل ،غير فاقد البصر ،ممن يعملون
أو يجنون أكثر من  1,260دوال ًرا أمريك ًّيا شهريًا في
عام  .2020يجب أال يكون الطفل ،فاقد البصر ،ممن
يعملون أو يجنون أكثر من  2,110دوالرات أمريكية 
شهريًا (عادة ما يتغير هذا المبلغ كل عام).

قد نقدم دفعات  SSIمباشرة إلى طفلك

•يجب أن يكون الطفل مصابًا بحالة مرضية أو مزيج
من الحاالت المرضية التي ينتج عنها “أوجه عجز
وظيفية شديدة وملحوظة” .وهذا يعني أن الحالة 
(الحاالت) المرضية ال بد وأن تعيق أنشطة الطفل
بدرجة بالغة الشدة.

قد تستغرق الوكالة الحكومية من ثالثة إلى خمسة 
أشهر لتقرير ما إذا كان طفلك يستوفي معاييرنا 
الخاصة باإلعاقة أم ال ،إال أنه فيما يخص بعض الحاالت 
الطبية ،فإننا نقدم دفعات  SSIعلى الفور ،ولمدة تصل
إلى ستة أشهر ،بينما تقرر الوكالة الحكومية ما إذا 
كان طفلك يعاني من إعاقة تؤهله لهذا أم ال.

اعإلا يوذ لافطألا تازايتما
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الطبية ليس من المتوقع أن تتحسن قبل بلوغ
عامهم األول ،يمكننا جدولة إجراء تقييم في
تاريخ الحق.

فيما يلي بعض الحاالت المرضية التي قد تتأهل
للحصول على الدفعات:
•العمى الكلي.

يمكننا إجراء تقييم لإلعاقة حتى لو لم يكن من
المتوقع أن تتحسن حالة طفلك .وعند إجرائنا للتقييم،
يجب أن نقدم أدلة على أن إعاقة طفلك ال تزال تحد
بشدة من أنشطته اليومية وأن طفلك يتلقى العالج
الذي يعد ضروريًا من الناحية الطبية لحالته الطبية.

•الصمم الكلي.
•الشلل الدماغي.
•متالزمة داون.
•ضمور العضالت.

ما يحدث عند بلوغ طفلك الثامنة عشرة

•إعاقة ذهنية شديدة (عمر الطفل  4سنوات 
أو أكثر).

ً
بالغا في عمر الثامنة 
في برنامج  ،SSIيصبح الطفل
عشرة ،ونحن نستخدم مختلف القواعد الطبية وغير
الطبية عند تقرير ما إذا كان بإمكان الشخص البالغ
الحصول على دفعات إعاقة  .SSIعلى سبيل المثال،
نحن ال نحتسب دخل أفراد األسرة ومواردهم،
باستثناء الزوج/الزوجة ،عندما نقرر ما إذا كان الشخص
البالغ يستوفي الحدود المالية للحصول على SSI
أم ال .بل نحتسب فقط دخل الشخص البالغ والزوج/
الزوجة ،وموارهما .كما أننا نستخدم ً
أيضا قواعد
اإلعاقة الخاصة بالبالغين عند تقرير ما إذا كان
ً
الشخص البالغ معاقا أم ال.

•عدوى فيروس نقص المناعة البشرية 
مصحوبة بأعراض.
•الوزن عند الوالدة أقل من رطلين و 10أونصات؛ إذ 
إننا نق ّيم انخفاض الوزن عند الوالدة لدى الرضع منذ
والدتهم وحتى بلوغهم العام األول ،وتأخر النمو
ّ
لدى الرضع واألطفال منذ الوالدة وحتى بلوغهم
العام الثالث .نحن نستخدم وزن الرضيع عند الوالدة
كما هو موثق في نسخة أصلية أو معتمدة من
شهادة ميالد الرضيع أو من خالل سجل طبي
موقع من قبل الطبيب.
إذا كان طفلك يعاني من إحدى الحاالت المرضية 
المؤهلة ،فقد يحصل على دفعات  SSIعلى الفور .وإذا 
قررت الوكالة الحكومية في نهاية األمر أن إعاقة طفلك
ليست شديدة بما يكفي للحصول على  ,SSIفلن
يتعين عليك رد دفعات  SSIالتي حصل عليها طفلك.

تقييمات اإلعاقة المؤهلة للحصول على SSI

•إذا كان طفلك يتلقى بالفعل دفعات  ،SSIفيجب
أن نق ّيم الحالة الطبية للطفل عند بلوغه الثامنة 
عشرة .وعادة ما نجري هذا التقييم خالل فترة
عام واحد تبدأ عند بلوغ طفلك سن الثامنة عشرة.
وسنستخدم قواعد اإلعاقة الخاصة بالبالغين لتقرير
ً
ا مؤهال
ما إذا كان طفلك البالغ من العمر  18عامً
للحصول على  SSIأم ال.
ً
يكن طفلك مؤهال للحصول على SSI
•حتى إذا لم
قبل بلوغه الثامنة عشرة ألن دخلك أنت أو زوجك /
زوجتك كبير للغاية أو أن لديكما الكثير من الموارد،
ً
يصبح مؤهال للحصول على  SSIفي سن
فقد
الثامنة عشرة.

بعد أن يبدأ طفلك الحصول على  SSIيجب علينا 
بمقتضى القانون أن نقيم الحالة الطبية لطفلك من
وقت إلى آخر للتحقق من أن إعاقته ال تزال تستوفي
معاييرنا .ويجب أن نجري هذا التقييم:

لمزيد من المعلومات ،اقرأ
( )Supplemental Security Income (SSIنشرة رقم
( )05-11000متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط).

•مرة كل ثالثة أعوام على األقل لألطفال الذين ال
تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ،والذين من المتوقع
أن تتحسن حاالتهم.
•قبل بلوغ الطفل عامه األول ،وذلك فيما يتعلق
بالرضع الذين يحصلون على دفعات  SSIبسبب
انخفاض وزنهم عند الوالدة .وإذا حددنا أن حالتهم
اعإلا يوذ لافطألا تازايتما
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التقدم بطلب الحصول على دفعات
 SSIأو امتيازات  SSDIوالطريقة التي
يمكنك المساعدة بها

امتيازات  Social Securityللتأمين
ضد إعاقة البالغين المعاقين منذ
الطفولة

يمكنك التقدم بطلب الحصول على دفعات SSI
يدفع برنامج  Social Securityللتأمين ضد اإلعاقة 
( )SSDIامتيازات للبالغين الذين يعانون من إعاقة بدأت  أو امتيازات  SSDIلطفلك من خالل االتصال 
قبل بلوغهم سن الثانية والعشرين .ونحن نعتبر امتياز  بالرقم المجاني لبرنامج  Social Securityعلى
ً
 1-800-772-1213أو من خالل زيارة مكتب Social
ا امتيازا لـ “الطفل” ألنه يُدفع في سجل
 SSDIهذ
 Securityالمحلي .وإذا كنت تتقدم بطلب الحصول 
مكاسب  Social Securityالخاص بأحد الوالدين.
على دفعات  SSIلطفلك ،فيجب أن يكون معك رقم
لكي يحق ألي بالغ معاق الحصول على هذا االمتياز 
 Social Securityالخاص به وشهادة ميالده .وإذا كنت
الخاص بـ “الطفل” ،يجب أن يكون أحد والديه:
تتقدم بطلب للحصول على امتيازات  SSDIلطفلك بنا ًء
على سجل مكاسبك ،ف ُيرجى أن يكون معك:
•يحصل على امتيازات  Social Securityللتقاعد
أو اإلعاقة.
•رقم  Social Securityالخاص بك ،أو رقم Social
 Securityالخاص بالوالد المتقاعد أو المعاق أو 
المتوفى الذي  ُتقدم مطالبة للحصول على SSDI
على سجله.

•قد مات وقد عمل بما يكفي للتأهل للحصول على
.Social Security
يجوز أن يتأهل األبناء ،الذين يتلقون امتيازات بوصفهم
ً
أطفاال ُ
 ق َّ
صر على سجل  Social Securityالخاص بأحد
الوالدين ،لالستمرار في تلقي االمتيازات على هذا 
السجل عند بلوغهم الثامنة عشرة إذا كانوا معاقين.
ً
نجري تحديدا لإلعاقة باستخدام قواعد اإلعاقة 
ونحن
الخاصة بالبالغين.

•رقم  Social Securityالخاص بالطفل
وشهادة ميالده.
يمكنك مساعدتنا في إجراء تحديد اإلعاقة بما يلي:
•إخبارنا بقدر ما تستطيع عن الحالة (الحاالت) 
الطبية لطفلك.

وتستمر امتيازات األطفال البالغين المعاقين في SSDI
ً
ما دام الفرد معاقا .وقد يؤثر زواج الطفل البالغ المعاق
في أهليته للحصول على هذا االمتياز .ال يحتاج طفلك
إلى العمل للحصول على هذه االمتيازات.

•توفير تواريخ زيارات األطباء أو المستشفيات ،بما 
في ذلك أرقام حساب المريض لدى أي أطباء أو 
مستشفيات ،وأي معلومات أخرى ستساعدنا 
على الحصول على السجالت الطبية لطفلك.

كيف نحدد ما إذا كان “طفلك” معا ًقا ويحق
له الحصول على امتيازات SSDI

•توفير نسخ من أي تقارير أو معلومات طبية بحوزتك.
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.

إذا كان عمر طفلك  18عامً ا أو أكثر ،فسنجري تقييمً ا 
إلعاقته بالطريقة نفسها التي نحدد بها إعاقة أي 
شخص بالغ .ونرسل الطلب إلى مكتب خدمات 
تحديد اإلعاقة في واليتك ،والذي يجري تحديد
اإلعاقة لصالحنا .للحصول على معلومات مفصلة 
حول الطريقة التي نحدد بها إعاقة البالغين ،اقرأ
( Disability Benefitsنشرة رقم .)05-10029

إذا كان طفلك أصغر من  18عامً ا ويتقدم بطلب ،SSI
فيجب عليك تقديم السجالت التي ُتوضح دخلك
ومواردك ،وكذلك تلك الخاصة بطفلك .وسنطلب منك
ً
أيضا أن تصف الكيفية التي تؤثر بها إعاقة طفلك في
قدرته على أداء األنشطة اليومية .باإلضافة إلى ذلك،

اعإلا يوذ لافطألا تازايتما
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•قد يحتاج طفلك إلى سلع وخدمات بعينها حتى
يتمكن من العمل بسبب حالة (حاالت) طبية 
معينة ،مثل كرسي متحرك أو مساعد شخصي.
وعند تقدير دفعة  SSIلطفلك ،لن نحتسب بعض-أو 
كل-المبلغ المدفوع مقابل هذه السلع والخدمات 
في سجل مكاسب طفلك.

سنطلب أسماء المعلمين ،ومقدمي الرعاية النهارية،
وأفراد األسرة الذين يمكنهم توفير معلومات حول 
الطريقة التي يؤدي بها طفلك مهامه .إذا كانت لديك
سجالت مدرسية ،فيجب إحضارها معك إلى المقابلة.
في العديد من المجتمعات ،تم اتخاذ ترتيبات 
خاصة مع مقدمي الرعاية الطبية ،ووكاالت الخدمة 
االجتماعية ،والمدارس لمساعدتنا في الحصول على
األدلة التي نحتاج إليها لمعالجة مطالبة طفلك؛ إال أن
تعاونك معنا في الحصول على السجالت وغيرها من
المعلومات من شأنه أن يساعدنا على إنهاء عملنا 
بسرعة أكبر.

•يجوز أن يحصل الطفل الذي يزيد عمره عن  15عامً ا 
على المساعدة في إعادة التأهيل والتدريب.
•ستستمر تغطية برنامج  Medicaidحتى إذا كانت
مكاسب طفلك مرتفعة بما يكفي لوقف دفعة 
 SSIالشهرية ما دامت المكاسب في نطاق
مبلغ معين.

برامج دعم التوظيف للشباب ذوي
اإلعاقة

بموجب :SSDI

•يمكن ألي بالغ أصيب بإعاقة قبل سن  22عامً ا أن
يحصل على المساعدة نفسها في نفقات العمل
الموضحة أعاله المقدمة ألي طفل يحصل على
 ،SSIوعلى مساعدة في إعادة التأهيل والتدريب.

لدينا العديد من الطرق لتشجيع الشباب الذين
يتلقون دفعات  SSIأو امتيازات  SSDIويريدون الذهاب
إلى العمل.

•يجوز أن تستمر دفعات االمتيازات طالما أن طفلك ال
يشارك في عمل كبير .بخصوص عام  ،2020نحن
نعتبر طفلك يقوم بعمل كبير إذا كانت مكاسبه
الشهرية تزيد عن  1,260دوال ًرا أمريك ًّيا ،وذلك فيما 
يتعلق بالمستفيدين غير المكفوفين (و2,110
دوالرات أمريكية إذا كانوا مكفوفين).

بموجب :SSI

•عندما نق ّدر دفعة طفلك الشهرية من  ،SSIفلن
نحسب أغلب دخل طفلك .وإذا كان طفلك أصغر
من  22عامً ا ،وكان طال ًبا يذهب إلى مدرسته
بانتظام ،فإننا سنستثني المزيد من مكاسبه كل
شهر .في عام  ،2020يجوز للطالب المعاقين،
الذين ال تزيد أعمارهم عن  22عامً ا ،استثناء 1,900
دوالر أمريكي من مكاسبهم الشهرية ،بحد سنوي 
يبلغ  7,670دوال ًرا أمريك ًّيا ،عند حساب دخلهم من
أجل  .SSIوقد تزداد هذه الحدود كل عام.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات 
حول هذه البرامج من خالل زيارة موقعنا:
( www.socialsecurity.govمتوفر باللغة 
اإلنجليزية فقط) أو باالتصال بنا على الرقم المجاني
 ،1-800-772-1213أو من خالل االطالع على
( www.socialsecurity.gov/redbookمتوفر
باللغة اإلنجليزية فقط).

•يمكن للطفل البالغ من العمر  15عامً ا أو أكثر أن
ً
بعضا من دخله وموارده لدفع تكاليف تعليمه
يوفر
وغيره من األشياء الالزمة لتمكينه من العمل،
وذلك من خالل االعتماد على خطة تحقيق الدعم
الذاتي ( ،PASSالمختصرات باللغة اإلنجليزية) .نحن
ال نحتسب الدخل المدخر والموارد المدخرة عند
تقدير مبلغ الدفعة التي يحصل عليها طفلك .اقرأ
المزيد عن خطة تحقيق الدعم الذاتي ( )PASSفي
www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/
( wi/pass.htmمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

 MedicaidوMedicare
 Medicaidعبارة عن برنامج رعاية صحية ألصحاب
الدخل المنخفض والموارد المحدودة .وفي أغلب
الواليات ،يتأهل األطفال الذين يحصلون على
دفعات  SSIللحصول على  .Medicaidوفي العديد
من الواليات ،يأتي الحصول على خدمات برنامج
 Medicaidتلقائ ًيا مع أهلية الحصول على ،SSI
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بينما في واليات أخرى ،يجب عليك التسجيل
للحصول عليها .ويستطيع بعض األطفال الحصول 
على تغطية  Medicaidحتى لو لم يتأهلوا للحصول 
على  .SSIراجع هذا مع مكتب Social Security
المحلي ،أو وكالة  Medicaidفي واليتك ،أو مكتب
الخدمات االجتماعية في واليتك أو مقاطعتك لمعرفة 
المزيد من المعلومات.

خدمات أخرى للرعاية الصحية
عندما يتلقى طفلك  ،SSIسنحيلك إلى أماكن يمكنك
أن تتلقى فيها خدمات الرعاية الصحية لطفلك .وتندرج
هذه الخدمات تحت بند األطفال ذوي االحتياجات 
الصحية الخاصة من قانون  .Social Securityوعادة ما 
تدير الوكاالت الصحية الحكومية هذه البرامج.

 Medicareعبارة عن برنامج تأمين صحي فيدرالي
لمن تبلغ أعمارهم  65عامً ا أو أكثر ،ولمن يحصلون
على امتيازات اإلعاقة  Social Securityلمدة عامين
على األقل.

تطلق الواليات على هذه الخدمات العديد من األسماء
المختلفة ،ومن بينها الخدمات الصحية الخاصة 
لألطفال ،والخدمات الطبية لألطفال ،وبرنامج األطفال 
المعاقين .وتوفر معظم البرامج خدمات من خالل 
العيادات والمكاتب الخاصة ،أو مراكز العالج الداخلية 
والخارجية في المستشفيات ،أو الوكاالت المجتمعية.

ثمة استثناءان لهذه القاعدة؛ حيث يمكن أن يحصل
طفلك البالغ المعاق على  Medicareعلى الفور إذا 
كان مصابًا بما يلي:

وحتى إذا كان طفلك ال يحصل على  ،SSIفقد
يتمكن أحد هذه البرامج من مساعدتك .ويفترض أن
تكون اإلدارات الصحية المحلية ،أو مكاتب الخدمات 
االجتماعية ،أو المستشفيات قادرة على مساعدتك
في التواصل مع برنامج “األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة من الرعاية الصحية” المحلي الخاص بك.

•مرض كلوي في مراحله النهائية (الفشل
الكلوي الدائم الذي يتطلب زرع الكلى أو غسيل
الكلى الدائم).
•مرض ( Lou Gehrigالتصلب الجانبي الضموري).

Children’s Health
Insurance Program

التواصل مع إدارة Social Security
(الضمان االجتماعي)

ّ
يمكن برنامج Children’s Health Insurance
 Programالواليات من توفير التأمين الصحي ألطفال 
األسر العاملة ذات الدخول بالغة االرتفاع التي تؤهلها 
لبرنامج  ،Medicaidولكنها في الوقت ذاته منخفضة 
ً
جدا بحيث ال تستطيع تحمل تكاليف التأمين الصحي
الخاص .ويوفر البرنامج تغطية لعقاقير الوصفات الطبية،
وخدمات العناية بالبصر والسمع والصحة النفسية،
وهو متوفر في الواليات الخمسين كلها ومقاطعة 
كولومبيا .يمكن لوكالة  Medicaidالحكومية في واليتك
أن تقدم المزيد من المعلومات عن هذا البرنامج،
أو يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن
تغطية أطفالك في www.insurekidsnow.gov
(متوفر باللغة اإلنجليزية فقط) أو من خالل االتصال 
بالرقم .1-877-543-7669

هناك عدة طرق للتواصل معنا ،حيث يمكنك التواصل
معنا عبر اإلنترنت ،أو االتصال بنا عبر الهاتف ،أو 
الحضور شخص ًيا إلى مقر إدارة الضمان االجتماعي.
ونحن متوفرون للرد على استفساراتك ومن أجل
خدمتك .استطاعت إدارة ( Social Securityالضمان
االجتماعي) على مدار أكثر من  80عامً ا المساعدة
في تأمين الحاضر والمستقبل لماليين األشخاص
طوال مسيرة حياتهم من خالل توفير مخصصات 
الضمان االجتماعي والحماية المالية.

زيارة موقعنا اإللكتروني
أفضل طريقة إلدارة الشؤون الخاصة بـ Social
( Securityالضمان االجتماعي) من أي مكان هي عبر
الدخول على شبكة اإلنترنت وزيارة الموقع اإللكتروني
 .www.socialsecurity.govيمكنك إنجاز الكثير من
األمور عبر هذا الموقع.
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•التقدم بطلب للتسجيل في برنامج Extra Help
(المساعدة اإلضافية) ضمن خطة Medicare
لتغطية تكاليف األدوية الموصوفة طب ًيا.

اتصل بنا
إذا لم تتمكن من الوصول إلى اإلنترنت ،فإننا نقدم
العديد من الخدمات المؤتمتة المتاحة عبر الهاتف24 ،
ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع .اتصل بنا مجانًا 
على الرقم  ،1-800-772-1213أو على رقم هاتفنا 
النصي  ،1-800-325-0778إذا كنت تعاني من
الصمم أو ضعف في السمع.

•التقدم بطلب للحصول على معظم
أنواع المخصصات.
•العثور على نسخ من النشرات.
•الحصول على إجابات عن األسئلة الشائعة.

إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص ما ،فيمكن
أن يقوم أحد موظفينا باستقبال مكالمتك خالل الفترة
من الساعة  7صباحً ا وحتى الساعة  7مساءً ،من
االثنين إلى الجمعة .وللتحدث إلى أحد موظفينا باللغة 
اإلسبانية ،يمكنك االتصال بالرقم 1-800-772-1213
والضغط على الرقم  .7نرجو منك التحلي بالصبر
وسعة الصدر خالل فترات االنشغال؛ ألنك قد تواجه
ً
معدال عال ًيا من انشغال الهاتف ،وفترات انتظار أطول 
على الهاتف قبل أن تتمكن من التحدث إلينا .نتطلع
إلى خدمتك.

عند إنشاء حساب ( my Social Securityحساب
الضمان االجتماعي الخاص بي) ،يمكنك إنجاز 
المزيد من األمور.
• مراجعة بيان ( Social Securityالضمان
االجتماعي) الخاص بك.
• التحقق من األجور واألرباح الخاصة بك.
• طباعة خطاب تحقق من المخصصات.
• تغيير معلومات اإليداع المباشر الخاصة بك.

ترتيب موعد لزيارة أحد مكاتبنا

• طلب الحصول على بدل فاقد لبطاقة .Medicare
• الحصول على بدل فاقد لبيان الضمان االجتماعي
.SSA-1099/1042S

يمكنك العثور على أقرب موقع ألحد مكاتبنا عن طريق
إدخال الرمز البريدي الخاص بك على صفحة الويب
الخاصة بـ خدمة تحديد موقع المكاتب.

•طلب الحصول على بدل فاقد لبطاقة Social
( Securityالضمان االجتماعي) ،إذا لم تكن هناك
أي تغييرات في البطاقة ،باإلضافة إلى مشاركة 
الوالية التي تعيش فيها في هذه الخدمة.

إذا كنت تنوي إحضار وثائق لالطالع عليها في
المكتب ،فتذكر أنه يجب أن تكون هذه الوثائق
ً
ً
ا أصلية أو معتمدة ومصدقا عيها من الجهة 
نسخ
التي أصدرتها.

تتوفر بعض من هذه الخدمات باللغة اإلنجليزية فقط،
كما نوفر خدمات الترجمة الفورية المجانية عبر الهاتف
أو شخص ًيا عند زيارة أحد مكاتب Social Security
(الضمان االجتماعي) لمساعدتك في إدارة الشؤون
الخاصة بـ ( Social Securityالضمان االجتماعي).
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