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سنداسفىلرقىافل كمكه،فوليسفنرطفىلجزءفىلع ف ف
توىنقفذكيه.فوإذىفتقينفأيفىلرقىافىلع فىتتعناهفكايف
خا ًئا،فنسنرومفلرغييقه.

إننافنقادفىلر كدفمنفبصولحفذكافىإلذاناتفىلرأفتر هلف
لها.فولهعى،فنداسفجميعفىلمعكوماتفوىلحرائقفلعنااةف
ققلفىتتاذفأ فققىافلا يفأهكيرحفلكحصولفذكاف
ىإلذاناتفوىلمقكغفىلع فامكنحفىلحصولفذكيه.فإذىفكنتف
هناكفأالعةفمسروااتفلكطعن.فإذىفلمفتكنفاىض ًيافذنف
فتوىنقفذكافىلرقىافىلع فىتتعناهفلا يف كقح،ف
نيمكنحفىلطعنفذكيه.فوهعىفاعنأفأنهفامكنحفأيفتطكبف ىلرقىافىلع فصدافذندفمسروىفمعين،فنيمكنحفىلطعنف
منافإذادةفىلنظقفنأفقضيرح.فذندمافترردمفلطكبف عن،ف ذندفىلمسروىفىلرالأ.

برحفنأفى ذرقى
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تاملفمسروااتفىلطعنفىألالعةفمافاكأ:

ىإلنجكيزاةفنرط).فامكنحفتردامفىلطعنفذققفىإلنرقنت،ف
وإاناقفىلوثائقفىلالزمةفإلكرقون ًيافلدذمف عنح.فوامكنحف
تردامفىلطعنفذققفىإلنرقنتفبرافلوفكنتفتعيشفخااجف
ىلو ااتفىلمرحدة.فامكنحفتحميلفىلوثائقفذققفىإلنرقنتف
لدذمفىلطعنفنأفقضيرح،فوهوفمافسيساذدفذكاف
تركيلفىلوقتفىلمسرغققفلركرأفققىافمنفجانقنا.

فإذادةفىلنظق؛
فجكسةفى سرماع؛
فمقىجعةفمجكسفىلطعوي؛
فىلمحكمةفىلفيداىلية.

إذىفكنتفتعيشفخااجفىلو ااتفىلمرحدة،فنيمكنحف
ىآليفىلطعنفنأفىلرقىافىلمرتعفلا يفإذاناتفSocialف
Securityف(ىلضمايفى جرماذأ)فلعو فىإلذاقةفىلتاصةف
لحفذققفىإلنرقنت.

متى ُيقدَّم الطعن؟

إيفأهمفجزءفانقغأفوضعهفنأفىلحسقايفذندفىلطعنف
هوفىإل اافىلزمنأفىلع فامكنحفمنفخاللهفتردامف
ىلطعن.فولاكلفذام،فلداحف60فاومً افمنفتاااخف
ىسرالمحفلكتطابفىلع فاقكغحفلالرقىافىلع فىتتعناه.ف
ونفرق فأنحفسرركرافخطالنافنأفغضويفخمسةفأاامف فنأفلعضفىلحا ت،فإذىفتردمتفلطعنفنأفغضويف10ف
منفىلراااخفىلمدويفذكافىلتطاب،فمافلمفتثقتفلنافأنحف أاامفمنفتاااخفىسرالمحفلتطالنا،فنسرسرمقفنأف
ىلحصولفذكافمدنوذاتحفخاللفىلفرقةفىلرأفنرتعفنيهاف
ىسركمرهفنأفتاااخف بق.
ققىافلا يفىلطعنفىلمردمفمنح.
إذىفلمفتردمفىلطعنفخاللفنرقةف60فاومً افىلمرقاة،فنردف
فإذىف ُانضفىلطعن،فنردفارعينفذكيحفسدىدفأ فأموىلفلمف
اضيعفبرحفنأفىلطعن،فولالرالأفاصقحفىلرقىافىألخيقف
ً
تكنفمؤهالفلكحصولفذكيها.
ىلع فىتتعناهفنهائ ًيا.فذكافسقيلفىلمثال،فإذىفلمفتطكبف
إذادةفىلنظقفنأفغضويف60فاومً ا،فنردفاضيعفبرحفنأف
كبفمقىجعةفقضيرح.

استمرار المدفوعات

استمرار المساعدة الطبية للمستفيدين
منSupplemental Security Income
 ،)SSIدخل الضمان التكميلي)

إذىفكايفلداحفسقبفوجيهفلعدمفتردامف عنفنأف
قضيرحفخاللفىلمهكةفىلزمنيةفىلمحددة،فنيجوزف
ً
أيفنمنححفمزادىفمنفىلوقت.فاجبفأيفتردمفلناف
ك ًقافكرال ًيافلكحصولفذكافمزادفمنفىلوقت،فوتعكقف
نيهفسقبفىلر خيق.

فإذىفتوقففبصولحفذكافSSIف(دخلفىلضمايف
ً
ىلركميكأ)،فنردفتروقففأاضافأ فمساذدةف قيةف
تركراهافذكافأساسف.SSIفإذىفبدثفذلح،فنسرروىصلف
إذىفصادففىليومفىألخيقفمنفىلمهكةفىلزمنيةفىلمحددةف
لرردامفىلطعنفاومفسقتفأوفأبدفأوفاومفذطكةفاسمية،ف معحفىلوكالةفىلمسؤولةفذنفتردامفىلمساذدىتف
ىلطقيةفلح.
نإيفىلمهكةفىلزمنيةفتمردفإلافاومفىلعملفىلرالأ.

تقديم طلب جديد

كيف ُيقدَّم الطعن؟

احقفلحفنأفأ فوقتفتردامف كبفجداد،فلكنفاتركفف
تردامف كبفجدادفذنفىلطعنفنأفهعىفىلرقىا.فإذىفكنتف
فتوىنقفذكافققىانافوتقادفتردامف كبفجدادفلد ًفمنف
ىلطعنفنأفىلرقىا:

اجبفذكيحفتردامف كبفىلطعنفكرال ًيا.فامكنحف
ى تصالفلنافو كبفنموذجفىلطعنف(نموذجفSSA-561ف
أوHA-501فأوف,)HA-520فأوفإاسالفإشعاافارضمنف
اقمفSecurityفSocialف(ىلضمايفى جرماذأ)فىلتاصف
لحفافيدفل نحفتقغبفنأفىلطعنفنأفىلرقىافىلصاداف
لا يفقضيرح.فإيفأسقعفوأسهلف قارةفلرردامف عنف
نأفىلرقىافهأفذنف قاقفزاااةفىلموقعفىإللكرقونأف
www.ssa.gov/disability/appealف(مرونقفلالكغةف
برحفنأفى ذرقى

ً
فتكويفمؤهالف
ففنردفتتسقفلعضفىإلذانات،فأوفقدف
لكحصولفذكافأ فإذانات.
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ففنيمكننافانضفىلطكبفىلجدادفىسرنا ًدىفإلاف
ققىانافلا يفإاراففمدنوذاتحفإذىفكانتفىلحرائقف
وىلمسائلفكمافهأفلمفترغيق.

علي معرفته عن
ما الذي يتع َّين َّ
المسبق؟
التعيين ُ

فف فاحقفلحف كبفىسرمقىافىلحصولفذكاف
ىلمدنوذاتفخاللفنرقةفتردامف كبفجداد.فوإذىفكنتف اسمحفىلرعيينفىلمُ سققفلكمرردمينفمنفىلقالغينف
ُ
ىلراداانفوىلر َّ
صقفىلمرحقاانفمنفىلوصااةفوىلمسرفيدانف
فتوىنقفذكافققىانافلا يفإاراففإذاناتح،فنيمكنحف
منفSecurityفSocialف(ىلضمايفى جرماذأ)فو
تردامف عنفنأفغضويف60فاومً ا.
IncomeفSecurityفSupplementalف(دخلفىلضمايف
ىلركميكأ)فوBenefitsفVeteransفSpecialف(إذاناتف
ىلمحاالينفىلردىمافىلتاصة)فلاخرياافنقدفأوفأكثقفلكعملف
امكنحفىخرياافشتصفمافلمساذدتحفنأفتردامفىلطعنف لصالحهمفنأفىلمسررقلفكمدنوعفلهفلالنيالة،فإذىفدذتف
افأوفشتصاف ىلحاجةفإلافذلح.
ً
أوفلرمثيكح.فوامكنفأيفاكويفممثكحفمحام ًي
آخقفمُ َؤ ً
فذكافداىاةفلحفولققنامجفSecurityفSocialف
هال
فلكمساذدةفذكافبمااةفمافهوفمهمفلح،فنونقفىآليف
(ىلضمايفى جرماذأ).فوسنرعاملفمعفمنفامثكحفتمامً اف إمكانيةفى خرياافىلمُ سققفلمدنوعفلهفلالنيالة.فنأفبالف
ً
كمافسنرعاملفمعح.فامكنفلممثكحفىلرصقففنيالةف
لمفتعدفقاد ًاىفذكافىتتاذفققىاىتحفلنفسح،فسراعقف
ذنحفنأفمعظمفىألموافىلمرعكرةفلـفSecurityفSocialف
أنتفوأسقتحفلقىبةفىلقالفوأنتفتعكمفأنحفىخرقتفلالفعلف
(ىلضمايفى جرماذأ)فوسيركرافنستةفمنفأ فققىاىتف
ً
شتصافتثقفلهفإلدىاةفشؤويفإذاناتح.
نرتعهافلا يف كقح.
امكنحفتردامف كبفىلرعيينفىلمسققفذندفىلرردامف
فاجوزفلممثكحفتراضأفأوفتحصيلفأ ً فاسومفمنحفدويف لكحصولفذكافىإلذاناتفأوفلعدفأيفتركراهافلالفعل.ف
ىلحصولفذكافموىنرةفكراليةفم ّنافأو .
امكنحفىلريامفلعلحفذنف قاقفىإلاسالفىإللكرقونأف
ىلمقاشقفمنفخاللفبسابفSocial Securityفmyف
امكننافتزوادكفلمعكوماتفذنفىلمؤسساتفىلرأفقدف
تساذدكفنأفىلعثوافذكافمنفامثكح.فارراضافىلعدادف (ىلضمايفى جرماذأفىلتاصفلأ)فأوفذققفىلهاتف،فأوف
كرال ًيا،فأوفىلحضوافشتص ًيا.
منفىلممثكينفاسومً افمراللفخدماتهم،فولكنفهناكف
ً
آخقويفاردمويفخدماتهمفمجانً
افإذىفكنتفمؤهالفلعلح،ف

حقك في اختيار من يمثلك
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أوفارراضويفاسومً افنرطفنأفبالفتمفمنححفإذانات.ف
ً
وذادةفمافاحراجفمنفامثكحفإلافىلحصولفذكافموىنرةف
كراليةفم ّنافققلفتحصيلفأ فاسوم.فإذىفققاتفىخرياافمنف
امثكح،فنسيرعينفذكيحفإخطاانافكرال ًيافلعلح.فامكنحف
ىسرتدىمفىلنموذجفىلتاصفلهعىفىلغق ،فتعيينفوكيلف
امثكحف(نموذجف.)SSA-1696-U4

إذادةفىلنظقفهأفمقىجعةفكامكةفلطكقحفارومف
لهافشتصفنأفإدىاةفSecurityفSocialف(ىلضمايف
ى جرماذأ)ف(أوفنأفخدماتفتحدادفىإلذاقةفلالو اةف
إذىفكنتفتردمف ع ًنافنأفققىافمرعكقفلاإلذاقة)فلمفاكنف
لهفدوافنأفىتتاذفىلرقىافىألول.فوسيقىجعفذلحفىلاتصف
جميعفىألدلةفىلرأفلُنافذكيهافىلرقىافىألصكأ،فإضانةف
انقغأفأيفتكويفذكافداىاةفلنوعفآخقفمنفىلرمثيل،ف
وىلع فاسمافىلرعيينفىلمُ سقق.فواقتقطفهعىفىلنوعفمنف إلافأ فأدلةفجدادة.
ىلرمثيلفلرانويفتعزازفبمااةفىلمسرفيدانفمنفSocialف
Securityف(ىلضمايفى جرماذأ)فلعامف،2018فوىلع فتمف ذندمافنرتعفققى ًاىفلا يفإذادةفىلنظقفنأف كقح،ف
سنقسلفإليحفخطالًافااقحفىلرقىافلح.فوإذىفكنتفتطعنف
توقيعهفليصقحفقانونًافنأف13فألقالف.2018
نأفققىافلا يفبالرحفىلطقية،فنس ُيعادفىلنظقفنأف
كقحفمنفخاللفذمكيةفنسميهافمقىجعةفىلحالة.فإذىف
كنتفتطعنفنأفأ فققىافآخق،فنيمكنحفىخرياافمقىجعةف
ىلحالة،فأوفىجرماعفغيقفاسمأ،فأوفىجرماعفاسمأ.ف
و ُت َّ
وضحفتكحفىإلجقىءىتفأدناه.

برحفنأفى ذرقى
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فمقىجعةفىلحالة:فنرومفنأفهعىفىلنوعفمنفإذادةفىلنظقف نأفلعضفىلحا ت،فامكننافذردفجكسةفى سرماعف
ً
ىلتاصةفلحفذققفمؤتمقفنيداوفلد ًفمنفىلحضوافشتص ًّيا.ف
لداىسةفبالرحفمنفدويفأيفنعردفىجرماذافمعح.ف
ً
وسوففنتطقكفمسقرافلالموذدفإذىفكنافسننفعفذلحف
لكنفاحقفلحفى العفذكافمحروااتفمكفحفققلف
ً
أيفننظقفنأفبالرح.فامكنحفأاضافتزوادنافلمزادفمنف نأفبالرح.فومنفخاللفذردفجكساتفى سرماعفذققف
مؤتمقفىلفيداو،فامكننافأيفنجعلفجكساتفى سرماعف
ىلمعكوماتفذنفبالرح.
ً
أكثقفاىبةفلح.فونأفىلكثيقفمنفىألبياي،فامكنفتحدادف
فىجرماعفغيقفاسمأ:فكمافهوفىلحالفنأفإجقىءف
موذدفذردفجكسةفى سرماعفذققفىلفيداوفأسقعفمنف
مقىجعةفىلحالة،فامكنحفى العفذكافمحروااتف
جكسةفىلحضوافشتص ًّيا.فلاإلضانةفإلافأيفمكايفذردف
ً
مكفحفوتزوادنافلمزادفمنفىلمعكومات.فامكنحفأاضاف
جكسةفى سرماعفذققفمؤتمقفىلفيداوفقدفاكويفأققبف
ىلحضوافإلافى جرماعفوإلالغفىلاتصفىلع فسينظقف
إلافمنزلح.فوقدفاجعلفذلحفمنفىألسهلفذكيحفإبضااف
نأفبالرحفسقبفذدمفموىنررحفذكافققىانافىألول.ف
شهودفأوفغيقهمفلمقىنررحفخاللفىلجكسة.
امكنحفإبضاافشهودفلكحداثفذنفبالرح.فوامكنحف
ً
ىصطحابفممثكح،فإذىفكنتفقدفذينتفوىبدى،فإلاف
ً
وذادةفمافاكويفمنفمصكحرحفبضوافجكسةفى سرماعف
ى جرماع.
شتص ًّيافأوفذققفمؤتمقفنيداو.فاجبفذكيحفأنتفوممثكح،ف
ً
إذىفكايفلداحفوىبدى،فبضوافجكسةفى سرماعفوشقحف
بالرح.

فىجرماعفاسمأ:ف ُتراحفهعهفىلطقارةفنأفبالفقمناف
لرغييقفمدنوذاتحفأوفوقفها.فاسمحفلحفى جرماعف
ً
ىلقسمأفلاسرجوىبفىلاهود،فوامكننافأاضافأيف
نطكبفبضوافشهود.

إذىفكنتفغيقفقادافذكافبضوافجكسةفى سرماعفأوف ف
تقغبفنأفذلح،فنيجبفذكيحفإخطاانافكرال ًيافل سقابف
ذلحفنأفأسقعفوقتفممكن.فولنفتضطقفإلافبضواف
جكسةفى سرماعفإ فإذىفاأىفقاضأفىلرانويفىإلدىا فأيف
بضواكفضقوا فلكفصلفنأفبالرح،فواارق فبضواك.ف
أوفقدفنرمكنفمنفإجقىءفتقتيقاتفأخقىفمنفأجكح،فمثلف
تغييقفموذدفأوفمكايفذردفجكسةفى سرماع.فواجبفأيف
تردمفلنافسق ًقافوجيهً افارنعنافلإجقىءفىلرقتيقاتفىألخقى.

فذندمافنرتعفققى ًاىفلا يفإذادةفىلنظقفنأفبالرح،ف
سنقسلفإليحفخطالًافااقحفلحفىلرقىا.

جلسة االستماع
إذىفكنتف فتوىنقفذكافىلرقىافىلصادافلعدفإذادةفىلنظق،ف
نإنهفاجوزفلحف كبفذردفجكسةفىسرماع.فواعردف
جكسةفى سرماعفأبدفقضاةفىلرانويفىإلدىا فىلع فلمف
ااااكفنأفىتتاذفىلرقىافىألصكأفأوفإذادةفىلنظقفنأف
قضيرح.

لعدفىنرهاءفجكسةفى سرماع،فسيرتعفىلراضأفققى ًاىف
ىسرنا ًدىفإلافجميعفىلمعكوماتفىلمردمةفنأفقضيرح،ف
لمافنأفذلحفأ فمعكوماتفجدادةفتردمها.فوسنقسلف
إليحفخطالًافونستةفمنفققىافىلراضأ.

ً
ً
سرماعفنأفبدودف75فميالف
وذادةفماف ُتعردفجكسةفى
منفمنزلح.فوسيتطقكفقاضأفىلرانويفىإلدىا فلموذدف
ذردفجكسةفى سرماعفومكانها.

مراجعة مجلس الطعون

إذىفكنتف فتوىنقفذكافققىافجكسةفى سرماعفىلع ف
اجوزفلنافأيفنطكبفمنح،فققلفذردفجكسةفى سرماع،ف
ىتتعهفقاضأفىلرانويفىإلدىا ،فنإنهفاجوزفلحف كبف
تردامفىلمزادفمنفىألدلةفوتوضيحفىلمعكوماتفىلمرعكرةف
مقىجعةفىلرقىافلوىسطةفمجكسفىلطعويفىلرالعفإلدىاةف
لطكقح.فواجوزفلحفى العفذكافىلمعكوماتفىلوىادةفنأف SecurityفSocialف(ىلضمايفى جرماذأ).فانظقفمجكسف
مكفحفوتردامفمعكوماتفجدادة.
ىلطعويفنأفجميعف كقاتفىلمقىجعة،فولكنهفقدفاقنضف
ك ًقافلعينهفإذىفاأىفأيفققىافجكسةفى سرماعفكايف
نأفجكسةفى سرماع،فسيرومفقاضأفىلرانويفىإلدىا ف
ً
صحيحا.
لاسرجوىلحفأنتفوأ فشهودف ُتحضقهمفمعح.فوامكنف
لاهودفآخقان،فمثلفخققىءف قيينفأوفمهنيين،فتزوادناف
لمعكوماتفخاللفىلجكسة.فواجوزفلحفأوفمنفامثكحف
ىسرجوىبفىلاهود.
برحفنأفى ذرقى
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إذىفققافمجكسفىلطعويفمقىجعةفقضيرح،فنسيرومفإماف
لالفصلفنأفقضيرحفلنفسهفوإمافلإصدىافأمقفلإذادتهاف
إلافأبدفقضاةفىلرانويفىإلدىا ف تتاذفمزادفمنف
ىإلجقىءىت.

فىلعثوافذكافنسخفمنفىلناقىت.
فىلحصولفذكافإجالاتفذنفىألسئكةفىلاائعة.
فذندفإنااءفبسابف، my Social Securityفامكنحف
نعلفأكثقفمنفذلح.

إذىفانضفمجكسفىلطعويف كقحفلكمقىجعة،فنسنقسلف
إليحفخطالًافااقحفأسقابفذلحفىلقنض.فإذىفققافمجكسف
ىلطعويفىلفصلفلنفسهفنأفقضيرح،فنسنقسلفإليحف
نستةفمنفىلرقىا.فوإذىفأذادفمجكسفىلطعويفقضيرحف
إلافأبدفقضاةفىلرانويفىإلدىا ،فنسنقسلفإليحفخطالًاف
ونستةفمنفذلحفىألمق.

ففىسرعقى فليايSocial Securityف(ىلضمايف
ى جرماذأ)فىلتاصفلح.
ففىلرحرقفمنفمكاسقح.
فف قاذةفخطابفىلرحرقفمنفىإلذانات.
ففتغييقفلياناتحفلا يفىإلادىعفىلمقاشق.

المحكمة الفيدرالية

فف كبفلطاقةفMedicareفلداكة.

إذىفكنتف فتوىنقفذكافققىافمجكسفىلطعويفأوفإذىفققاف
ىلمجكسفذدمفمقىجعةفقضيرح،فنيمكنحفانعفدذوىف
قضائيةفأمامفمحكمةفىلمرا عةفىلفيداىلية.فوسيتققكف
ً
فسنقسكهفإليحفأاضافلا يفققىافمجكسف
ىلتطابفىلع
ىلطعويفلالطقارةفىلرأفامكنحفىتقاذهافلرطكبفمنف
ىلمحكمةفىلنظقفنأفقضيرح.

ففىلحصولفذكافىسرمااةفSSA-1099/1042Sفلداكة.
ف كبفلدلفناقدفلقطاقةفSecurityفSocialف(ىلضمايف
ى جرماذأ)ف،فإذىفلمفترمفل فتغييقىتفوشااكتف
و ارحفنأفذلح.
ترونقفلعضفهعهفىلتدماتفلالكغةفىإلنجكيزاةفنرط.ف
لمساذدتحفذكافإجقىءفأذمالفمعفإدىاةفىلضمايف
ى جرماذأ،فنونقفخدماتفىلرقجمةفىلفوااةفىلمجانيةف
ذققفىلهاتففأوفوجهً افلوجهفذندفزاااتحفلمكربفىلضمايف
ى جرماذأ.

التواصل مع Social Security
(الضمان االجتماعي)
توجدف ققفذدادةفلكروىصلفمعنا،فمثلفىلروىصلف
ذكافىإلنرقنت،فأوفذققفىلهاتف،فأوفوجهً افلوجه.فنحنف
هنافلإلجالةفذنفأسئكرحفولتدمرح.فساهمفSocialف
Securityف(ىلضمايفى جرماذأ)فألكثقفمنف85فذامً افنأف
ت مينفىلحاضقفوىلمسررقلفمنفخاللفتردامفىإلذاناتف
وىلحمااةفىلماليةفلمالاينفىألشتاصف وىلفابكةف
بياتهم.

اتصل بنا
إذىفلمفترمكنفمنفىلدخولفذكافىإلنرقنت،فننحنفنردمف
ىلعدادفمنفىلتدماتفىلمؤتمرةفذنف قاقفىلهاتف،فذكاف
مدىافىلساذةف وىلفأاامفىألسقوع.فىتصلفلنافمجانًافذكاف
1-800-772-1213فأوفذكافىلهاتففىلنصأف()TTYف
َّ
اقمف،1-800-325-0778فإذىفكنتفتعانأفمنفىلصممف
أوفضعففنأفىلسمع.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

فامكنفألبدفموظفينافىلقدفذكافمكالمرحفمنفىلساذةف
7فصقابً افبرافىلساذةف7فمساءً،فمنفى ثنينفإلاف
ىلجمعة،فإذىفكنتفلحاجةفإلافىلرحدثفمعفشتصف
ما.فلكحصولفذكافخدماتفىلرقجمةفىلفوااةفىلمجانيةف
َ
ىلرأفنردمها،فىلقفذكافىلتطفوىلزمفىلصمتفأثناءف
ىلروجيهاتفىلصوتيةفىآلليةفلالكغةفىإلنجكيزاةفبرافاجيبف
أبدفىلممثكين.فسيروىصلفىلممثلفمعفأبدفىلمرقجمينف
ىلفوااينفلمساذدتحفذكافإجقىءفىلمكالمة.فإذىفكايف
منفىلصعبفإنهاءفأذمالحفذققفىلهاتف،فنسنحددفلحف

أنسبف قارةفإلجقىءفأذمالفمعفSecurityفSocialف
(ىلضمايفى جرماذأ)فمنفأ فمكايفهأفذققف
ىإلنرقنت) www.ssa.govتونقفلاإلنجكيزاةفنرط(.ف
امكنحفتحريقفىلكثيق.
فىلرردمفلطكقالحصولفذكاHelpفExtraف(ىلمساذدةف
ىإلضانية)فلدنعفتكاليففخطةفMedicareفألدواةف
ىلوصفاتفىلطقية.
فىلرردمفلطكبفأغكبفأنوىعفىإلذانات.
برحفنأفى ذرقى
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ً
موذدىفنأفأبدفىلمكاتبفىلمحكيةفلكضمايفى جرماذأ،ف
كمافسنقتبفلحضوافمرقجمفنوا فنأفوقتفزاااتح.ف
نقجوفمنحفىلرحكأفلالصققفوسعةفىلصدافخاللفنرقىتف
ى ناغال؛فألنحفقدفتوىجهفمعد ًفذال ًيافمنفىناغالف
ىلهاتف،فونرقىتفىنرظاافأ ولفذكافىلهاتففققلفأيف
ترمكنفمنفىلرحدثفإلينا.فنرطكعفإلافخدمرح.

حدد موع ًدا لزيارة المكتب
امكنحفإاجادفأققبفمكربفلحفمنفخاللفإدخالفامزكف
ىلققاد فنأفصفحةفىلوابفتحدادفموقعفىلمكاتبف
ىلتاصةفلناف(مرونقةفلاإلنجكيزاةفنرط).
إذىفكنتفس ُرحضقفمعحفمسرندىتفلكأفنطكعفذكيها،ف
ّ
ً
قفأيفتكحفىلمسرندىتفاجبفأيفتكويفنستافأصكيةف
نرعك
أوفمعرمدةفمنفجهةفإصدىاها.
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