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بعض تلبرتمج قناإاا لمن يعاإي من قناعإ جزئيإ أو
قناعإ عصيرة تألمد ،فإن ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) ال يفعل ذلك.

إعانات اإلعاقة
تاناعإ شيء ال يحب أغلب تلناس تلتفكير فيه ،لكن
ً
معاعا ربما أكثر مما تتصور .تثبت
تحتماالا أن تصير
تلدرتساا أن تلعامل في سن تلعشرين عد يُصاب
بإناعإ عبل بلوغه سن تلمعاش تلقاإوإي بمعدل  1من
كل  4فرص.

يستطيع بعض أفرتد أسرة تلعامل تلمعاق ً
أيضا تلقي
قناإاا من ( Social Securityتلضمان تالجتماني) .يرد
“هل يتسنى لعائلتي تلحصول نلى قناإاا؟”.

كيف أستوفي شروط الكسب الضرورية لتل ّقي
إعانات اإلعاقة؟

يوفر هذت تلكتيب معلوماا أساسيإ نن قناإاا
تاناعإ تلمقدمإ من ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) ،وال يستهدف تاجابإ نن جميع تألسئلإ.
لتلقي قناإاا تاناعإ بشكل نام ،يجب أن تجتاز
وللحصول نلى معلوماا محددة نن وضعك ،ينبغي
تختبارين مختلفين للكسب:
أن تتحدث مع أحد ممثلي ( Social Securityتلضمان
تالجتماني).
 .1تختبار “تلعمل تألخير” حسب س ّنك في وعت
تاصابإ بااناعإ.
إصرف قناإاا تاناعإ من خالل برإامجين :برإامج
 .2تختبار “مدة تلعمل” اثباا نملك لفترة كافيإ في
،Social Security Disability Insurance )SSDI
ظل ( Social Securityتلضمان تالجتماني).
تأمين تاناعإ من تلضمان تالجتماني) ،وبرإامج
 ،Supplemental Security Income )SSIدخل
بالنسبإ لبعض تلعاملين فاعدي تلبصر ،نليهم تستيفاء
تلضمان تلتكميلي) يختص هذت تلكتيب ببرإامج
تختبار “مدة تلعمل” فقط.
تلضمان تالجتماني ( )Social Securityلتأمين
تاناعإ .للحصول نلى معلوماا نن برإامج دخل
يبين تلجدول تلتالي تلقوتند تلخاصإ بمقدتر تلعمل
تلضمان تلتكميلي ( )SSIاناعإ تلبالغين ،تإظر
تلضروري الجتياز تختبار “تلعمل تألخير” ،حسب س ّنك
 Supplemental Security Income (SSI) )Publicationنندما وععت تاناعإ .تستند تلقوتند تلمب ّينإ في هذت
( )No.دخل تلضمان تلتكميلي ،تلمنشور
) 05-11000
تلجدول قلى تلربع تلسنوي تلتقويمي تلذي بلغت ،أو
رعم  ،05-11000متوفر بااإجليزيإ فقط) .لمزيد من
ًّ
سنا محددة.
ستبلغ ،فيه
تلمعلوماا نن برتمج تاناعإ لألطفال ،رتجع تمتيازتا
تألرباع تلسنويإ تلتقويميإ هي:
تألطفال ذوي تاناعإ (المنشور رقم .)05-10026-AR
تتوفر إشرتتنا مباشرة نلى تاإترإت نلى تلرتبط
الربع السنوي األول :من  1يناير قلى  31مارس
( www.ssa.govمتوفر بااإجليزيإ فقط).
الربع السنوي الثاني :من  1أبريل قلى  30يوإيو

من يمكنه االستفادة من إعانات
( Social Securityالضمان االجتماعي)
لإلعاقة؟

الربع السنوي الثالث :من  1يوليو قلى  30سبتمبر
الربع السنوب الرابع :من  1أكتوبر قلى  31ديسمبر

يصرف ( Social Securityتلضمان تالجتماني) قناإاا
لغير تلقادرين نلى تلعمل بسبب حالإ طبيإ من
تلمتوعع أن تستمر نامً ا نلى تألعل أو تتسبب في
تلوفاة .ويقتضي تلقاإون تلفيدرتلي تاللتزتم بهذت
تلتعريف تلصارم لإلناعإ .في تلوعت تلذي تصرف فيه

قناإاا تاناعإ
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إذا ُأصبت بإعاقة...

فأنت عام ًة بحاجة إلى:

إذا ُأصبت بإعاقة...

فأنت عام ًة بحاجة إلى:

سنإ وإصف من تلعمل خالل

عبل سن  28نا ًما

سنإ وإصف من تلعمل

سن 30

سنتان

سن 34

 3سنوتا

سن 38

 4سنوتا

بالربع تلسنوي تلذي صرا فيه
ُ
ً
معاعا .مثال :قذت أصبت بااناعإ

سن 42

 5سنوتا

سن 44

 5.5سنوتا

فيه  27نا ًما ،فأإت بحاجإ قلى

سن 46

 6سنوتا

سن 48

 6.5سنوتا

سن 50

 7سنوتا

سن 52

 7.5سنوتا

سن 54

 8سنوتا

سن 56

 8.5سنوتا

سن 58

 9سنوتا

سن 60

 9.5سنوتا

في ،أو عبل ،تلربع تلسنوي

فترة زمنيإ مدتها ثالثإ أنوتم

تلذي تبلغ فيه سن  24نا ًما

تنتهي بالربع تلسنوي تلذي
وععت فيه قناعتك.
تلعمل إصف تلفترة تلزمنيإ تلتي
تبدأ بالربع تلسنوي تلذي يعقب
بلوغك سن  21نا ًما ،وتنتهي

في تلربع تلسنوي بعد بلوغك

 24نا ًما لكن عبل تلربع تلسنوي في تلربع تلسنوي تلذي بلغت
تلذي تبلغ فيه  31نا ًما

ثالث سنوتا من تلعمل في
تلفترة تلزمنيإ تلتي مدتها ستإ
أنوتم وتنتهي بالربع تلسنوي
ً
معاعا.
تلذي صرا فيه
تلعمل خمس سنوتا خالل فترة
في تلربع تلسنوي تلذي بلغت

زمنيإ مدتها  10أنوتم تنتهي

فيه سن  31نا ًما أو بعد ذلك

بالربع تلسنوي تلذي وععت فيه
قناعتك.

تبين تلصيغإ تلتاليإ ندد تألرباع تلسنويإ للتغطيإ تلتي
تحتاج قليها الستيفاء تختبار “مدة تلعمل”:
يمكنك بشكل نام أن تطرح تلعام تلذي بلغت فيه
ً
معاعا لكي تحصل
 22نامً ا من تلعام تلذي صرا فيه
نلى ندد تألرباع تلسنويإ للتغطيإ تلالزمإ الستيفاء
شرط تلمدة.

كيف أطلب االستفادة من
إعانات اإلعاقة؟

مالحظة :يجب أن تكون لديك ما ال يقل نن ستإ
أرباع سنويإ من تلتغطيإ الستيفاء شرط تلمدة.
يسري شرط تستيفاء ما ال يقل نن ستإ أرباع سنويإ
من تلتغطيإ نلى من لم يبلغ  22نامً ا ً
أيضا ،وعد
يسري نلى تاناعإ بنا ًء نلى مكاسبه تلخاصإ.

هناك طريقتان يمكنك من خاللهما تلتقدم بطلب
لالستفادة من قناإاا تاناعإ .يمكنك فعل أي
مما يلي:
 .1تلتقدم بطلب نلى تاإترإت
 .2تالتصال نلى رعمنا تلمجاإي،
 ،1-800-772-1213لتحديد موند تقديم
طلب معوإإ قناعإ في مكتب Social Security
(تلضمان تالجتماني) تلمحلي ،أو لتحديد موند
يستلم فيه أحدهم طلبك نبر تلهاتف .تستغرق
مقابلإ تقييم طلب معوإإ تاناعإ ما يقرب من
سانإ .قذت كنت تعاإي من َّ
تلصمم أو ضعف في

مالحظة :هذت تلجدول تقديري فقط وال يغطي
جميع تلحاالا.

قناإاا تاناعإ
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تلسمع ،فيمكنك تالتصال بالهاتف تلنصي (،TTY
تالختصار باللغإ تاإجليزيإ) تلمجاإي نلى تلرعم
 ،1-800-325-0778بين  7صباحً ا و 7مسا ًء
ً
موندت ،فسنرسل
في أيام تلعمل .قذت حددا
قليك مجمونإ تلمبتدئين في تاناعإ (Disability
 )Starter Kitليساندك نلى تالستعدتد لمقابلإ
طلب معوإإ تاناعإ تلخاصإ بك .تتوفر مجمونإ
تلمبتدئين في تاناعإ نلى تاإترإت ً
أيضا نلى
تلرتبط ( www.ssa.gov/disabilityمتوفر
بااإجليزيإ فقط).

أسماء جميع تألدويإ تلتي تتناولها وجرناتها.
تلسجالا تلطبيإ من تألطباء ،وتلمعالجين،
وتلمستشفياا ،وتلعيادتا ،وموظفي تلخدمإ
تالجتمانيإ ،تلتي في حوزتك بالفعل.
إتائج تالختبارتا وتلفحوصاا تلمعمليإ.
ملخص نن تألماكن تلتي نملت فيها وإوع تلعمل
تلذي كنت تؤديه.
إسخإ من أحدث إموذج ( W-2بيان تألجور
وتلضرتئب) ،أو من قعرترتتك تلضريبيإ تلفيدرتليإ نن
تلعام تلماضي قذت كنت تعمل لحساب إفسك.

محام أو شخص مؤهل آخر من
يحق لك تعيين
ٍ
تختيارك ليمثلك نند تلتعامل مع Social Security
(تلضمان تالجتماني).يتوفر مزيد من تلمعلوماا
في (Publication No. 05-10075( Your Right
( To Representationحقك في تعيين من يمثلك،
تلمنشور رعم  ،05-10075متوفر بااإجليزيإ
فقط) ،وتلذي يقدمه ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) ً
أيضا.

بااضافإ قلى تلطلب تألساسي باالستفادة من قناإاا
تاناعإ ،سيتعين نليك ً
أيضا تعبئإ إماذج أخرى .يجمع
أحد تلنماذج منها معلوماا نن وضعك تلصحي وأوجه
تأثيره في عدرتك نلى تلعمل .وتمنح إماذج أخرى
تألطباء ،وتلمستشفياا ،وغيرهم من تختصاصيي
تلرنايإ تلصحيإ ممن عاموت بعالجك ،تاذن بإرسال
معلوماا نن وضعك تلصحي قلينا.

متى ينبغي أن أتقدم ،وما المعلومات
التي أحتاج إليها؟

ال تتأخر في طلب تالستفادة من تاناإاا حتى قذت
لم تتمكن من تلحصول نلى جميع هذه تلمعلوماا
بسرنإ ،فسنساندك نلى تلحصول نليها.

ينبغي أن تتقدم بطلب تالستفادة من قناإاا
تاناعإ فور قصابتك بااناعإ .عد تستغرق معالجإ
طلب تالستفادة من قناإاا تاناعإ من ثالثإ
قلى خمسإ أشهر .للتقدم بطلب تالستفادة
من قناإاا تاناعإ ،سيتعين نليك قكمال طلب
تلحصول نلى قناإاا ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) .يمكنك تلتقدم بطلب نلى تاإترإت
نبر تلرتبط www.ssa.gov/applyfordisability
(متوفر بااإجليزيإ فقط) .عد إتمكن من معالجإ
طلبك في وعت أسرع قذت ساندتنا في تلحصول
نلى أي معلوماا إحتاج قليها .إحتاج قلى جميع
هذه تلمعلوماا:

من يقرر إن كنت معا ًقا أم ال؟
سنرتجع طلبك للتأكد من تستيفائك لبعض تلشروط
تألساسيإ للحصول نلى قناإاا تاناعإ .وسنتحقق
مما قذت كنت عد نملت سنوتا كافيإ لكي تتأهل.
سنعمل ً
أيضا نلى تقييم أي أإشطإ نمل حاليإ.
قذت تستوفيت هذه تلشروط ،فسنعالج طلبك وإرسل
حالتك قلى مكتب Disability Determination
( Servicesخدماا تحديد تاناعإ) تلذي في واليتك.
تقوم هذه تلوكالإ تلتابعإ للواليإ باتخاذ عرتر تحديد
تاناعإ تألولي إيابإ ننا .يطلب تألطباء وتختصاصيو
تاناعإ في تلوكالإ تلتابعإ للواليإ معلوماا من تألطباء
تلمعالجين لك بشأن وضعك تلصحي .وسيأخذون
في تالنتبار جميع تلحقائق تلوتردة في حالتك.
وسيستعينون باألدلإ تلطبيإ تلوتردة من أطبائك ،أو
تلمستشفياا ،أو تلعيادتا ،أو تلمؤسساا تلتي
نولِ ْجت فيها ،وجميع تلمعلوماا تألخرى .وسيسألون
أطباءك نن:

رعم ( Social Securityتلضمان تالجتماني)
تلخاص بك.
شهادة ميالدك أو تعميدك.
أسماء ،ونناوين ،وأرعام هوتتف من تولى رنايتك
من تألطباء ،وموظفي تلخدمإ تالجتمانيإ،
وتلمستشفياا ،وتلعيادتا ،وتوتريخ زيارتتك لهم.
قناإاا تاناعإ
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رفع تألشياء ،وتلوعوف ،وتلسير ،وتلجلوس ،وتلتذكر ،لما
ال يقل نن  12شه ًرت .وقذت كاإت حالتك تلصحيإ ليست
ً
معاعا .قذت كاإت حالتك خطيرة،
خطيرة ،فلن ُتعتبر
فسيباشر تلعاملون في تلوكالإ تلخطوة تلثالثإ.

حالتك تلصحيإ.
تلوعت تلذي بدأا فيه حالتك تلصحيإ.
كيف تح ّد حالتك تلصحيإ من أإشطتك.

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

إتائج تلفحوصاا تلطبيإ.
تلعالج تلذي تلقيتَه.

تصف الئحإ حاالا تلعجز تلحاالا تلطبيإ تلتي إعتبرها
خطيرة بما يكفي لمنع أي شخص من تلقيام بأي
إشاط مربح ،بغض تلنظر نن س ّنه ،أو تعليمه ،أو
خبرته تلمهنيإ .يحدد تلخبرتء ضمن كل قناعإ مدرجإ
تلنتائج تلطبيإ تلموضونيإ وغيرها من تلنتائج تلالزمإ
لتلبيإ معايير تلك تاناعإ .قذت كاإت حالتك تلصحيإ
تقابل أو تعادل طب ًّيا (بمعنى أإها تعادل في خطورتها
ومدتها نلى تألعل) قحدى تاناعاا تلمدرجإ في
ِّ
مؤهلإ.
تلالئحإ ،فستقرر تلوكالإ أإك تعاإي من قناعإ
أما قذت كاإت حالتك تلصحيإ ال تقابل أو تعادل طب ًّيا
قحدى تاناعاا تلمدرجإ في تلالئحإ ،فستنتقل
تلوكالإ قلى تلخطوة تلرتبعإ.

سيطلبون من أطبائك ً
أيضا معلوماا نن عدرتك
نلى أدتء تألإشطإ تلمتعلقإ بالعمل ،مثل تلسير،
ّ
وتذكر تلتعليماا،
وتلجلوس ،ورفع تألشياء وحملها،
ً
وأطباؤك ليسوت من يقرر ما قذت كنت معاعا أو ال.
عد يحتاج تلعاملون في تلوكالإ تلمعنيإ تلمزيد من
ً
معاعا أو
تلمعلوماا تلطبيإ عبل أن يقرروت ما قذت كنت
ال .قذت لم تستطع تلوكالإ تلحكوميإ تلحصول نلى
تلمعلوماا تلالزمإ من تلمصادر تلطبيإ ،فقد تطلب
ّ
إفضل أن إطلب من
منك تلخضوع لفحص طبي خاص.
طبيبك تلخاص قجرتء تلفحص ،ولكن في بعض تألحيان
عد يتعين نلى طبيب آخر قجرتؤه .سيدفع Social
( Securityتلضمان تالجتماني) تكلفإ تلفحص وبعض
تكاليف تالإتقاالا تلمرتبطإ به.

 .4هل يمكنك القيام بالعمل الذي أديته من قبل؟

تستخدم تلواليإ تقييمً ا مكو ًإا من خمس خطوتا،
ً
معاعا أو ال.
بترتيب محدد ،لتقرير ما قذت كنت

تقرر تلوكالإ في هذه تلخطوة ما قذت كاإت حالتك
تلصحيإ تمنعك من أدتء أي من وظائفك تلسابقإ .قذت
كاإت ال تمنعك ،فستقرر تلوكالإ أإك ال تعاإي من أي
ِّ
مؤهلإ .وقذت كاإت تمنعك ،فستنتقل تلوكالإ قلى
قناعإ
تلخطوة تلخامسإ.

 .1هل تعمل؟

 .5هل يمكنك القيام بأي نوع من األعمال؟

قذت كنت تعمل ويزيد متوسط ما تجنيه نن مبلغ
ً
نامإ من تلمعاعين .يتغير
معين كل شهر ،فلن ُتعتَبر
هذت تلمبلغ تلمعين (ويُشار قليه باسم “إشاط مربح
ومهم”) كل نام .لمعرفإ تلمبلغ تلحالي ،تإظر تحديث
(منشور رقم  )05-10003-ARتلسنوي.

قذت تعذر نليك تلقيام بالعمل تلذي أديته في تلماضي،
فسيبحث تلعاملون في تلوكالإ ما قذت كان هناك نمل
آخر يمكنك تلقيام به نلى تلرغم من حالتك تلصحيإ.
تأخذ تلواليإ بعين تالنتبار س ّنك ،وتعليمك ،وخبرتك
تلمهنيإ تلسابقإ ،وأي مهارتا عد تكون لديك يمكن
تستغاللها للقيام بعمل آخر .قذت كنت ال تستطيع
تلقيام بأي نمل آخر ،فستقرر تلوكالإ تلتابعإ للواليإ
أإك معاق .أما قذت كان بإمكاإك تلقيام بعمل آخر ،فلن
ِّ
مؤهلإ.
تكون لديك قناعإ

كيف ُيتخذ القرار؟

قذت كنت ال تعمل ،أو كان ما تجنيه كل شهر يعادل
تلمبلغ تلحالي أو أعل منه ،فستنظر تلوكالإ حينئذ قلى
حالتك تلصحيإ في تلخطوة تلثاإيإ.
 .2هل حالتك الصحية “خطيرة”؟
ً
معاعا حسب تعريف Social Security
لكي ُتعتبر
(تلضمان تالجتماني) ،يجب أن تحد حالتك تلصحيإ
بشكل كبير من عدرتك نلى أدتء أإشطإ تلعمل ،مثل
قناإاا تاناعإ
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قخطار بطبانإ عياسيإ نن طريق بريد مسجل.

قواعد خاصة لفاقدي البصر

قخطار بطبانإ عياسيإ نن طريق بريد من تلدرجإ
تألولى ،ومكالمإ هاتفيإ بعد ذلك للمتابعإ.

هناك عوتند خاصإ بفاعدي تلبصر.لمزيد من
تلمعلوماا ،تطلب If You Are Blind Or Have
Low Vision—How We Can Help )Publication
( ))No. 05-10052كيفيإ تقديم تلمساندة لك قذت كنت
فاعد أو ضعيف تلبصر ،تلمنشور رعم  ،05-10052متوفر
بااإجليزيإ فقط).

قخطار مكتوب بطريقإ برتيل ،وقخطار بطبانإ
عياسيإ نن طريق بريد من تلدرجإ تألولى.
ملف بصيغإ  Microsoft Wordنلى عرص مضغوط
( ،)CDوقخطار بطبانإ عياسيإ نن طريق بريد من
تلدرجإ تألولى.

سنبلغك بقرارنا

عرص مضغوط نليه ملف صوتي ،وقخطار بطبانإ
عياسيإ نن طريق بريد من تلدرجإ تألولى.

نندما تحسم تلوكالإ حالتك ،سنرسل قليك خطابًا.
قذت تمت تلموتفقإ نلى طلبك ،فسينص تلخطاب
نلى مبلغ قناإتك ،وموند بدء صرف تلمدفوناا .وقذت
لم تتم تلموتفقإ نلى طلبك ،فسيشرح تلخطاب
تلسبب ،وسيخبرك بكيفيإ تلطعن في تلقرتر قذت كنت
ال تتفق معه.

قخطار مطبوع بخط كبير (حجم  18إقطإ) ،وقخطار
بطبانإ عياسيإ نن طريق بريد من تلدرجإ تألولى.
لمزيد من تلمعلوماا ،تفضل بزيارة موععنا
تالكتروإي نلى ( www.ssa.gov/noticesمتوفر
بااإجليزيإ فقط) أو تالتصال بالرعم تلمجاإي نلى
 .1-800-772-1213قذت كنت من ُّ
تلصم أو ممن
لديهم صعوباا في تلسمع ،ف ُيمكنك تالتصال بالهاتف
تلنصي ( )TTYنلى .1-800-325-0778

ماذا لو اعترضت؟
َ
متخذ بخصوص
قذت كنت تعترض نلى أي عرتر
طلبك ،فيمكنك تلطعن نليه .يوجد شرح للخطوتا
تلتي يمكنك تتخاذها في حقك في تالنترتض
نلى تلقرتر تلذي يتخذ بشأن طلبك (تلمنشور رعم
 )10058-AR-05تلمقدم من ( Social Securityتلضمان
تالجتماني).

ماذا يحدث عند الموافقة على طلبي؟
سنرسل قليك خطابًا إخبرك فيه بالموتفقإ نلى
طلبك ،وبمبلغ تاناإإ تلشهريإ ،وتاريخ بدء تلتنفيذ.
تعتمد قناإإ تاناعإ تلشهريإ نلى متوسط ما جنيته
وبوجه نام ،توجد فترة تإتظار مدتها
في حياتك.
ٍ
خمسإ أشهر ،ثم سندفع أول قناإإ مستحقإ لك
ً
كامال من بعد تاريخ بدء قناعتك.
نن تلشهر تلسادس
وبالرغم من ذلك ،ليست هناك فترة تإتظار قذت كاإت
قناعتك إاتجإ نن تلتصلب تلجاإبي تلضموري (.)ALS

كيفية التواصل معك
إستخدم بشكل نام تلبريد أو تلهاتف نندما إرغب
في تلتوتصل معك بخصوص قناإاتك ،ولكن عد إرسل
في بعض تألحيان أحد ممثلي Social Security
(تلضمان تالجتماني) قلى منزلك .وس ُيظهر لك
تلممثل هويته عبل تلتحدث معك نن قناإاتك .ربما
يكون من تألفضل أن تتصل بمكتب Social Security
ً
أحدت
(تلضمان تالجتماني) لتسأل ما قذت كنا عد أرسلنا
قليك أو ال.

فيما يلي مثال نلى ذلك :قذت عررا تلوكالإ أن قناعتك
بدأا في  15يناير ،فس ُتصرف أول قناإاا تاناعإ نن
شهر يوليوُ .تصرف قناإاا ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) في تلشهر تلتالي لشهر تالستحقاق،
مما يعني أإك ستتلقى قناإإ يوليو في أغسطس.

إذا كنت فاقد أو ضعيف البصر ،فيمكنك أن تختار
تل ّقي قخطارتتنا بإحدى تلطرق تلتاليإ:

ستتسلم ً
أيضا What You Need To Know
When You Get Disability Benefits
( ))Publication No. 05-10153ما تحتاج قلى معرفته
نند تل ّقي قناإاا تاناعإ ،تلمنشور رعم ،05-10153

قخطار بطبانإ عياسيإ نن طريق بريد من
تلدرجإ تألولى.
قناإاا تاناعإ
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متوفر بااإجليزيإ فقط) تلذي يوفر لك معلوماا مهمإ
بخصوص قناإاتك كما يخطرك بالتغييرتا تلتي يجب أن
تبلغنا بها.

كيف تؤثر المدفوعات األخرى
في إعاناتي؟

هل يتسنى لعائلتي الحصول
على إعانات؟

قذت كنت تتلقى قناإاا حكوميإ أخرى (وتشمل أي
قناإاا من دولإ أخرى) ،فقد يتأثر مبلغ قناإاا تاناعإ
تلذي تحصل نليه من ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) .لمزيد من تلمعلوماا ،يجب أن ترتجع
ما يلي:

عد يتأهل بعض أفرتد أسرتك لتلقي تاناإاا تستنا ًدت
قلى نملك .وهم:

How Workers’ Compensation And Other
Disability Payments May Affect Your Benefits
( ))Publication No. 05-10018كيف تؤثر تعويضاا
تلعمال ومدفوناا تاناعإ تألخرى في قناإاتك،
تلمنشور رعم  ،05-10018متوفر بااإجليزيإ فقط)

تلزوج أو تلزوجإ ،قذت كان سنه أو سنها  62أو أكثر.
تلزوج أو تلزوجإ في أي سن ،قذت كان هو أو هي
تلقائم نلى رنايإ طفلكما تلذي ال يزيد نمره نن
 16أو تلمعاق.

Windfall Elimination Provision )Publication
( )No. 05-10045شرط تلكسب تلمفاجئ،
تلمنشور رعم  ،05-10045متوفر بااإجليزيإ فقط)

تبنك غير تلمتزوج أو تبنتك غير تلمتزوجإ ،ويشمل
هذت تلطفل بالتبني ،أو طفل تلزوج/تلزوجإ أو
تلحفيد/تلحفيدة في بعض تلحاالا .يجب أن يكون
تلطفل أصغر من  18نامً ا (أو أصغر من  19قذت كان ال
يزتل في تلمرحلإ تلثاإويإ).

Government Pension Offset )Publication
( )No. 05-10007تعويضاا تلمعاش تلحكومي،
رعم تلمنشور  ،05-10007متوفر بااإجليزيإ فقط)

تبنك غير تلمتزوج أو تبنتك غير تلمتزوجإ ،في سن
 18أو أكثر ،قذت كاإت لديه/لديها قناعإ بدأا عبل
سن  .22يجب أن تستوفي قناعإ تلطفل تعريف
قناعإ تلبالغين ً
أيضا.

يمكنك تلحصول نلى هذه تلنشرتا من موععنا
تالكتروإي ،أو يمكنك أن تتوتصل معنا لطلبها.

ما الذي يجب أن أخبر Social
( Securityالضمان االجتماعي) به؟

مالحظة :عد يتأهل تلزوج أو تلزوجإ بعد تلطالق ،في
بعض تلحاالا ،لتلقي تاناإاا تستنا ًدت قلى دخلك،
قذت كاإت فترة تلزوتج ال تقل نن  10أنوتم ،وكان
غير متزوج/كاإت غير متزوجإ في تلوعت تلحالي،
وال تقل سنه/سنها نن  .62تلمبلغ تلمدفوع للزوج
تلمطلق أو تلزوجإ تلمطلقإ ال يقلل من قناإاتك ،أو
أي قناإاا أخرى من إصيب تلزوج تلحالي/تلزوجإ
تلحاليإ أو تألطفال.

في حالة وجود مذكرة معلقة للقبض عليك
يجب أن تخبرإا في حالإ وجود مذكرة معلقإ للقبض
نليك بسبب أي من تلجرتئم تلجنائيإ تلتاليإ:
تلسفر جوًت لتجنب تلمالحقإ تلقضائيإ أو تلحبس.
تلهرب من تلحبس.
تلهرب نن طريق تلسفر جوًت.
ال يمكنك تلحصول نلى قناإاا تاناعإ تلمنتظمإ ،أو
أي مدفوناا إاعصإ عد تكون مستحقإ لك ،نن أي
شهر يدخل ضمن فترة تلمذكرة تلمعلقإ للقبض نليك
بسبب أي من هذه تلجرتئم تلجنائيإ.

قناإاا تاناعإ
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في حالة اتهامك بجريمة

ما الذي يجب أن أعرف عن العمل؟

تخطر ( Social Securityتلضمان تالجتماني) نلى
تلفور في حالإ تتهامك بجريمإ .ال ُتصرف قناإاا
تاناعإ تلمنتظمإ ،أو أي مدفوناا إاعصإ عد تكون
مستحقإ لك ،نن تألشهر تلتي يكون تلشخص
فيها مسجوإًا بسبب جريمإ ترتكبها ،لكن يمكن
ألي من أفرتد تألسرة ممن يتأهلون لتلقي تاناإاا
تستنا ًدت قلى نمل ذلك تلشخص أن يستمر في
تلقي تاناإاا.

بعد أن تبدأ في تلقي قناإاا تاناعإ من Social
( Securityتلضمان تالجتماني) ،عد ترغب في محاولإ
تلعمل مرة أخرى .يتبع ( Social Securityتلضمان
تالجتماني) عوتند خاصإ يُطلق نليها محفزتا
تلعمل ،وتلتي تسمح لك باختبار عدرتك نلى تلعمل
مع موتصلإ تلقي قناإاا تاناعإ تلشهريإ من Social
( Securityتلضمان تالجتماني) .يمكنك ً
أيضا تلقي
مساندة في تلتعليم ،وقنادة تلتأهيل ،وتلتدريب تلذي
عد تحتاج قليه للعمل.

ال ُتصرف تاناإاا تلشهريإ ،أو أي مدفوناا إاعصإ
ً
نادة لمن يرتكب جريمإ ويتم
عد تكون مستحقإ،
حبسه في مؤسسإ بأمر محكمإ ونلى إفقإ تلدولإ.
ويسري هذت في حالإ تلحكم نلى تلشخص بأإه:

قذت تلتحقت بوظيفإ ما أو بدأا في مزتولإ نمل حر،
فمن تلضروري قبالغنا بذلك نلى تلفور .يجب أن
إعرف تلوعت تلذي بدأا فيه تلعمل أو توعفت فيه نن
تلعمل ،وما قذت كاإت هناك أي تغييرتا في مهامك
تلوظيفيإ ،أو ساناا نملك ،أو معدل أجرك .يمكنك
تالتصال برعمنا تلمجاإي نلى .1-800-772-1213
قذت كنت من ُّ
تلصم أو ممن لديهم صعوباا في تلسمع،
ف ُيمكنك تالتصال بالهاتف تلنصي ( )TTYنلى تلرعم
.1-800-325-0778

غير مذإب بسبب تلجنون أو نوتمل مماثلإ
(مثل مرض إفسي ،أو عصور نقلي ،أو تإعدتم
تألهليإ تلعقليإ).
غير مؤهل للمثول أمام تلمحكمإ.

إذا خالفت ً
شرطا من شروط إطالق السراح
المشروط أو فترة االختبار

لمزيد من تلمعلوماا بشأن مساندتك نلى تلعودة
قلى تلعمل ،يمكنك تالطالع نلى تاإترإت نلى
(Publication No. 05-10095( Working While
( Disabled—How We Can Helpتلعمل في ظل
وجود قناعإ—طرق تلمساندة ،تلمنشور رعم 05-
 ،10095متوفر بااإجليزيإ فقط) .يمكنك قيجاد دليل
لجميع وسائل تلمساندة نلى تلتوظيف في A
Summary Guide to Employment Support for
Individuals with Disabilities Under the Social
Security Disability Insurance and Supplemental
( Security Income Programsتلدليل تلتلخيصي
لدنم توظيف تألفرتد ذوي تاناعاا بموجب
برإامجي  Social Security Disability Insuranceو
ً
 ،)Supplemental Security Incomeويُطلق نليه أيضا
( )Red Book )Publication No. 64-030تلكتاب
تألحمر ،منشور رعم  ،64-030متوفر بااإجليزيإ
فقط) يمكنك ً
أيضا زيارة موععنا تالكتروإي،
( www.ssa.gov/workمتوفر بااإجليزيإ فقط).

ً
شرطا من شروط قطالق
يجب أن تخبرإا قذت خالفت
تلسرتح تلمشروط أو فترة تالختبار تلمفروضإ نليك
بموجب تلقاإون تلفيدرتلي أو عاإون تلواليإ .ال يمكنك
تلحصول نلى قناإاا تاناعإ تلمنتظمإ ،أو أي
مدفوناا إاعصإ عد تكون مستحقإ لك ،نن أي
ً
شرطا من شروط قطالق تلسرتح
شهر خالفت فيه
تلمشروط أو فترة تالختبار.

متى أحصل على Medicare
(التأمين الصحي)؟
ستحصل نلى تغطيإ  Medicareبشكل تلقائي
بعد أن تتلقى قناإاا تاناعإ لمدة سنتين .يمكنك
تلحصول نلى معلوماا قضافيإ نن برإامج ،Medicare
في (Publication No. 05-10043( Medicare
(تلتأمين تلصحي ،تلمنشور رعم  ،05-10043متوفر
بااإجليزيإ فقط).
قناإاا تاناعإ
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تألموتل تلموجودة في حساب  ABLEتلخاص بك
(حتى  100,000دوالر أمريكي) ال يتم تحتسابها
كمورد بموجب عوتند  .SSIيمكنك تالستفادة من
تألموتل تلموجودة في حساب  ABLEلسدتد بعض
َّ
تلمؤهلإ ،مثل إفقاا تلتعليم،
إفقاا تاناعإ
وتلسكن ،وتلنقل ،وتلتدريب تلوظيفي ،ودنم تلتوظيف،
وتلتكنولوجيا تلمساندة ،وتلخدماا ذتا تلصلإ.

برنامج ( Ticket to Workتذكرة
إلى العمل)
في ظل هذت تلبرإامج ،يستطيع تلمستفيدون من
برإامج ( Social Securityتلضمان تالجتماني)
لتأمين تاناعإ وبرإامج Supplemental Security
( Incomeدخل تلضمان تلتكميلي) تلقي تلمساندة
في تلتدريب وغيره من تلخدماا تلتي يحتاجون
قليها للعمل بدون أي تكلفإ نليهم .يتأهل أغلب
تلمستفيدين من قناإاا تاناعإ للمشاركإ في
برإامج ( Ticket to Workتذكرة قلى تلعمل) ،كما
يمكنهم تحديد مقدم خدمإ معتمد من تختيارهم
ليقدم لهم إوع تلخدماا تلتي يحتاجون قليها.لمعرفإ
تلمزيد نن هذت تلبرإامج ،تطلب Your Ticket To Work
( ))Publication No. 05-10061تذكرة قلى تلعمل،
رعم تلمنشور  ،05-10061متوفر بااإجليزيإ فقط).

تفضل بزيارة ( www.ablenrc.orgمتوفر بااإجليزيإ
فقط) للحصول نلى مزيد من تلمعلوماا نن حساباا
 .ABLEيضم تلموعع تالكتروإي معلوماا نن كيفيإ
تالستعدتد المتالك حساب  ،ABLEوأدتة مقارإإ برإامج
 ABLEتلحكومي ،وقرشادتا نن تحديد تألهدتف
تلماليإ عصيرة وطويل تألجل.
يُرجى مالحظإ ما يلي :يقدم Social Security
(تلضمان تالجتماني) هذت تلقسم هديإ منه
للمساندة نلى قنالمك بحساباا  .ABLEقال أن
( Social Securityتلضمان تالجتماني) ال يتبع وال
يصادق نلى ( National Disability Instituteتلمعهد
تلوطني لإلناعإ) أو خدماته.

حساب Achieving a Better Life
)Experience )ABLE

التواصل مع Social Security
(الضمان االجتماعي)

حساب Achieving a Better Life Experience
 ،)ABLEتلحصول نلى خبرة حياتيإ أفضل) هو حساب
توفير يتمتع بمزتيا ضريبيإ للفرد ذي تاناعإ .يمكنك
تستخدتم حساب  ABLEلتوفير تألموتل من أجل
تلعديد من تلنفقاا تلمرتبطإ بااناعإ .يمكن للجميع،
بما في ذلك صاحب تلحساب ،وأسرته ،وأصدعاؤه،
أن يساهموت في حساب  .ABLEيجب أن يتوفر في
صاحب حساب  ABLEما يلي:

توجد طرق نديدة للتوتصل معنا ،مثل تلتوتصل
نلى تاإترإت ،أو نبر تلهاتف ،أو وجهً ا لوجه .إحن
هنا لإلجابإ نن أسئلتك ولخدمتك .ساهم Social
( Securityتلضمان تالجتماني) ألكثر من  85نامً ا
في تأمين تلحاضر وتلمستقبل من خالل تقديم
تاناإاا وتلحمايإ تلماليإ لماليين تألشخاص طوتل
رحلإ حياتهم.

أن يتأهل لتلقي  SSIبسبب تاناعإ أو فقدتن تلبصر
تلذي بدأ عبل سن .26

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

أن يحق له تلحصول نلى قناإاا تأمين تاناعإ،
أو قناإاا قناعإ تلطفولإ ،أو قناإاا تلمطلق أو
تلمطلقإ من ذوي تاناعإ ،بسبب تاناعإ أو فقدتن
تلبصر تلذي حدث عبل سن .26

أإسب طريقإ اجرتء أنمال مع Social Security
(تلضمان تالجتماني) من أي مكان هي نبر تاإترإت
) www.ssa.govتوفر بااإجليزيإ فقط( .يمكنك
تحقيق تلكثير.

أن تكون معه شهادة بأن تاناعإ أو فقدتن تلبصر
حدث عبل سن .26

تلتقدم بطلبالحصول نلى( Extra Helpتلمساندة
تاضافيإ) لدفع تكاليف خطإ  Medicareألدويإ
تلوصفاا تلطبيإ.
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تلتقدم بطلب أغلب أإوتع تاناإاا.
تلعثور نلى إسخ من تلنشرتا.
تلحصول نلى قجاباا نن تألسئلإ تلشائعإ.
نند قإشاء حساب  ، my Social Securityيمكنك
فعل أكثر من ذلك.
تستعرتض بيان( Social Securityالضمان
االجتماعي) الخاص بك.
تلتحقق من مكاسبك.
طبانإ خطاب تلتحقق من تاناإاا.
تغيير بياإاتك بشأن تايدتع تلمباشر.
طلب بطاعإ  Medicareبديلإ.
تلحصول نلى تستمارة  SSA-1099/1042Sبديلإ.
طلب بدل فاعد لبطاعإ ( Social Securityتلضمان
تالجتماني)  ،قذت لم تقم بأي تغييرتا وشاركت
واليتك في ذلك.
تتوفر بعض هذه تلخدماا باللغإ تاإجليزيإ فقط.
لمساندتك نلى قجرتء أنمال مع قدترة تلضمان
تالجتماني ،إوفر خدماا تلترجمإ تلفوريإ تلمجاإيإ
نبر تلهاتف أو وجهً ا لوجه نند زيارتك لمكتب
تلضمان تالجتماني.

اتصل بنا
قذت لم تتمكن من تلدخول نلى تاإترإت ،فنحن إقدم
تلعديد من تلخدماا تلمؤتمتإ نن طريق تلهاتف ،نلى
مدتر تلسانإ طوتل أيام تألسبوع .تتصل بنا مجاإًا نلى
 1-800-772-1213أو نلى تلهاتف تلنصي ()TTY
رعم  ،1-800-325-0778قذت كنت تعاإي من َّ
تلصمم
أو ضعف في تلسمع.
يمكن ألحد موظفينا تلرد نلى مكالمتك من تلسانإ
 7صباحً ا حتى تلسانإ  7مساءً ،من تالثنين قلى
تلجمعإ ،قذت كنت بحاجإ قلى تلتحدث مع شخص
ما .للحصول نلى خدماا تلترجمإ تلفوريإ تلمجاإيإ
تلتي إقدمهاَ ،
تبق نلى تلخط وتلزم تلصمت أثناء
تلتوجيهاا تلصوتيإ تآلليإ باللغإ تاإجليزيإ حتى يجيب
أحد تلممثلين .سيتوتصل تلممثل مع أحد تلمترجمين
تلفوريين لمساندتك نلى قجرتء تلمكالمإ .قذت كان
من تلصعب قإهاء أنمالك نبر تلهاتف ،فسنحدد لك
ً
موندت في أحد تلمكاتب تلمحليإ للضمان تالجتماني،
كما سنرتب لحضور مترجم فوري في وعت زيارتك.
إرجو منك تلتحلي بالصبر وسعإ تلصدر خالل فترتا
ً
معدال نال ًيا من تإشغال
تالإشغال؛ ألإك عد توتجه
تلهاتف ،وفترتا تإتظار أطول نلى تلهاتف عبل أن
تتمكن من تلتحدث قلينا .إتطلع قلى خدمتك.

حدد موع ًدا لزيارة المكتب
يمكنك قيجاد أعرب مكتب لك من خالل قدخال رمزك
تلبريدي في صفحإ تلويب تحديد موعع تلمكاتب
تلخاصإ بنا (متوفرة بااإجليزيإ فقط).
قذت كنت س ُتحضر معك مستندتا لكي إطلع نليها،
ّ
ً
إسخا أصليإ
فتذكر أن تلك تلمستندتا يجب أن تكون
أو معتمدة من جهإ قصدترها.
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