
1

 مقمطقوومقمS ci مقرمبو مقرماطبو مقر

رقم وبطاقة Social Security الخاص بك

متحتوجمإطىم مقمNررمS ci مقرمبو مقرمطلعمل.م
نستبدمم مقمNررماطبو مقرمطتسجيلمأ قوحرم
طتحديدمأهليترمطمزايومS ci مقرمبو مقرمطقعضم

اطبدموتماطحكوميق.مكموميولبماطعديدممنماطمؤسسوتم
اطموطيق،ممثلماطمصو فمطشركوتماالئتمون،ماطحصولم
علىم مقماطضمونماالجتموعيمعندمفتحرمحسوقًوم

طديهو.م

إذامطقمتكنممواطًنومأمريكًيومططكنرمتعيشمفيماطواليوتم
اطمتحدة،مفقدمتحتوجمأيًضومطلحصولمعلىم مقمNرر.م

طمزيدممنماطمعلوموت،مانظرمأ مومبو مقرمS ci مقرممطغيرم

اطمواطنينم)10096-05م.قNمnق cوم بP b(.مطإذامكنتم
موجوًدامفيماطواليوتماطمتحدةماألمريكيقمقشكلممؤمتم

طلعمل،مفونظرم

FقSق gnمWقSkقSsومndمقرمبو مقرم S ciمN mbقSsم(
10107-05م.قNمnق cوم بP bم.م

SSA.gov

ماذا يوجد بالداخل
2 كيف أحصل على رقم SSN وبطاقة ضمان اجتماعي؟ 

2 ما التكلفة؟ 

2 هل هناك أنواع مختلفة من البطاقات؟ 

3 كيف أحصل على رقم SSN لطفلي؟ 

3 ماذا يحدث إذا تغير اسمي؟ 

4 كيف أتأكد من دقة سجالتي؟ 

4 ماذا يحدث إذا تغير وضعي القانوني من حيث الهجرة أو المواطنة؟ 

4 ماذا يحدث إذا ُفِقدت بطاقتي أو ُسرِقت؟ 

4 كيف يمكنني حماية رقم SSN الخاص بي؟ 

5 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://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov
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كيف أحصل على رقم SSN وبطاقة 
ضمان اجتماعي؟

طلتقدممقولبمطلحصولمعلىم مقمNررم) مقمضمونم
ماجتموعي(مطقوومقمضمونماجتموعي،متفضلم

قزيو ةمصفحقم

Social Security Number and Cardمعلىماطراقطم
www.ssa.gov/ssnumberم)متوفرمقوطلغقم

اإلنجليزيقمفقط(.مفيمهذهماطصفحقمسوفمتجيبمعنم
سلسلقممنماألسئلقمطتحديدممومإذامكونمقإمكونر:

م إكمولمعمليقماطتقديقمعبرماإلنترنت.	

م قدءمعمليقماطتقديقمعبرماإلنترنت،مثقمتقديقمأيم	
مستنداتممولوققمإطىماطمكتبماطمحليماطذيم
متتبعهمإلكمولماطولب،مطعودًةمموميستغرقمذطرم

طمًتومأمل.

م إكمولمعمليقماطتقديقمقوطكوملمفيماطمكتبماطمحليم	
اطتوقعمطه.

إذامطقمتتمكنممنمإكمولماطولبمعبرماإلنترنت،مفيجبم
عليرمزيو ةممكتبماطضمونماالجتموعي.ميجبمعليرمأنم
تقدممطنوماطمستنداتماألصليقمأطماطنسخماطمعتمدةممنم
مبلماطوكوطقماطمصد ة،مطاطتيمتثبتماطهويقمطاطعمرمطحوطقم
اطمواطنق/اطهجرة.مطالميمكننوممبولماطنسخماطفوتوغرافيقم
منماطمستنداتمأطمنسٍخممنهومُموثققممنمكوتبماطعدل.م

 لمعرفة المستندات التي تحتاجها،
متفضلمقزيو ةماطراقطماطتوطيم

www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htmم

)متوفرمقوطلغقماإلنجليزيقمفقط(.مقمجردمإكمولمطلبرم
)عبرماإلنترنتمأطمشبصًيو(،مسنرسلمقوومترمقوطبريدم
إطىماطعنوانماطذيممدمتهمفيمطلبر.ممنماطمفترضمأنم

تتلقىمقوومترمفيمغضونم10-7مأيوممعمل.

نشترطمإجراءممقوقلقمشبصيقمأليمشبصميبلغممنم
اطعمرم12معوًمومأطمأكثرميتقدممقولبمطلحصولمعلىم مقم
Nررم) مقمضمونماجتموعي(مأصلي،مطحتىمإذامكونم
أحدماطواطدينمأطماطوصيمسيومعمعلىماطولبمنيوققمعنم

اطوفل.م

ما التكلفة؟
طيستمهنوكم سومممقوقلماطحصولمعلىم مقمNررم

طقوومقماطضمونماالجتموعي.مإذامأ ادمشبٌصممومتحصيلم
 سومممنرممقوقلماطحصولمعلىم مقمأطمقوومق،م

رمأنمهذهماطبدموتممجونيق.مطيمكنرماإلقالغمعنم فتذكُّ
أيمشبصميحوطلمتحصيلم سومممنرمعنمطريقم

اطتواصلممعمبوSقnقGمSقcمقInspمقchمfقمقم Offممعبرم
اطمومعماإلطكترطني:مhttps://oig.ssa.govم)متوفرم

قوإلنجليزيقمفقط(.

هل هناك أنواع مختلفة من البطاقات؟
نصد مثالثقمأنواعممنمقووموتمS ci مقرمبو مقرم.مُتبينم

جميعماطبووموتماسمرمط مقمNررماطبو مقر.م

م يحملماطنوعماألطلممنماطبووموتماسمرمط مقمNررم	
اطبو مقرمفقط.مطيمكنمطألشبو ماطذينميحملونم
هذاماطنوعممنماطبووموتماطعملمدطنمميود.مطنصد م
هذاماطنوعممنماطبووموتمطألشبو ماطتوطيمذكرهق:م

اطمواطنينماألمريكيين.م	م

ماألشبو ماطمسموحمطهقممونونًوم	م
قوإلمومقماطدائمق.م

م يحملماطنوعماطثونيممنماطبووموتماسمرمط ممرم	
طاطمالحظقماطتوطيق،ONLYمWORKمFORمVALIDم
AUTHORIZATIONمرDHمWITH”م”.مطنصد مهذام
اطنوعممنماطبووموتمطألشبو ماطذينمتقممبوطهقم
قشكلممونونيمفيماطواليوتماطمتحدةمعلىمأسوسم
مؤمتمططديهقمتصريحمطلعملممنمncقScmوpقDم
رDH(مS ci مقرمndوبقmقHمfقم،ماختصو مقوطلغقم

اإلنجليزيق(.م

م يحملماطنوعماطثوطثممنماطبووموتماسمرم	
ط ممرمطاطمالحظقماطتوطيق،م“FORمVALIDمNOTم
EMPLOYMENT”.مطنصد مهذاماطنوعممنماطبووموتم
طألشبو ماطقودمينممنمقلدانمأخرى،مطاطذينم

يكونونممنمإحدىماطفئتينماطتوطيتين:م

https://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm
https://oig.ssa.gov/
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األشبو ماطمسموحمطهقممونونًومقدخولماطواليوتم	م
اطمتحدةمقدطنمتصريحمعملممنمرDHم)طزا ةم
األمنماطداخلي(،مططكنمقمبر ممقبولمالميتعلقم
قوطعملميجعلهقمفيمحوجقمطلحصولمعلىم مقم

Nررم) مقمضمونماجتموعي(.

األشبو ماطذينميحتوجونمإطىماطحصولمعلىم	م
 مقمNررم) مقمضمونماجتموعي(مقسببمطجودم
مونونمفيد اطيميشترطمامتالكم مقمNررم) مقم
ضمونماجتموعي(مطلحصولمعلىماستحقوقمأطم

خدمقممو.

كيف أحصل على رقم SSN لطفلي؟
طلبم مقمضمونماجتموعيمعندمطالدةمطفلرمفكرةم
جيدة.ميمكنرمتقديقمطلبمطلحصولمعلىم مقمNررم
طوفلرمعندماطتقدممقولبمطلحصولمعلىمشهودةم
ميالده.متقومماطجهقماطمسؤططقمعنمإصدا مشهوداتم
اطميالدمفيماطواليقمقتزطيدنومقوطمعلوموتماطبوصقم
مقوفلر.مسنبصصم مقمNررمطنرسلمقوومقم

S ci مقرمبو مقرمقوطبريدمإطير.م

أطميمكنرماالنتظو مطاطتقديقمفيمأيممكتبممنممكوتبم
S ci مقرمبو مقر.مطفيمحولمانتظو ك،ميجبمعليرم

تقديقمموميثبتمسنمطفلر،مطهويته،مططضعهماطقونونيم
منمحيثماطمواطنقماألمريكيق.ميجبمأنمتولعنومعلىمموم
يثبتمعالمترمقوطوفل،مأطممسؤططيترمعنه.مطيجبمعليرم
أيًضومأنمتقدممطنومموميثبتمهويتر.ميجبمأنمنتحققم
منمسجلمميالدمطفلر،مطهوموميمكنمأنميؤديمإطىم
إضوفقمموميصلمإطىم12مأسبوًعومأخرىمإطىماطمدةماطتيم
تستغرمهومإجراءاتمإصدا ماطبوومق.مططلتحققممنمسجلم

اطميالد،مسنتواصلممعماطمكتبماطذيمأصد ه.م

فيموميتعلقمقوطوفلماطمتبنى،ميمكننومتبصيصم مقم
طوفلرماطمتبنىممبلمإنهوءمإجراءاتماطتبني،مططكنم
مدميكونممنماألفضلمطرماالنتظو ،مثقميمكنرماطتقدمم

قولبمقعدمذطرمطلحصولمعلىماطرمقمقوستبدامماالسقم
اطجديدمطوفلر.مطإذامكنتمتريدمإد اجمطفلرمكمعولم

ألغراضمضريبيقمأثنوءمسيرمإجراءاتماطتبني،مفتواصلممعم
دائرةماإليراداتماطداخليقمطلحصولمعلىمنموذجم,W-7Aم
 Application for Taxpayer Identification Number
for Pending U.S. Adoptionsمطمزيدممنماطمعلوموت،م

انظرSocial Security Numbers for Childrenم
.)P bوم بc قnمN10023-05م.ق

ماذا يحدث إذا تغير اسمي؟
إذامغيّرتماسمرمقشكلممونونيمقسببماطزطاج،مأطم
اطوالق،مأطمقأمرممنماطمحكمقمأطمأليمسببمآخر،م

طق.مطإذام فيجبمعليرمإقالغنومحتىمُنصد مطرمقوومقممعدَّ
كنتمتعمل،مفيجبمعليرمإخوو مصوحبماطعملمأيًضو.م
طبدءمإجراءاتمتغييرماالسق،ميمكنرماتبوعماطبوواتم

اطموضحقمعلىماطراقطمwww.ssa.gov/ssnumberم
)متوفرمفقطمقوطلغقماإلنجليزيق(.

مإذامطقمتبورنومقتغييرماسمر،مفقدميؤديمذطرم
إطىماآلتي:م

م رماستردادممومُيستحقمطرممنماطضرائبم	 متأخُّ
اطتيمدفعتهو.م

م معدممإد اجم اتبرمقشكلمصحيحمفيمسجلم	
مS ci مقرمبو مقرم؛ممموممدميقللممنممبلغم

S ci مقرمبو مقرماطمستقبلي.م

إذامكنتمقحوجقمإطىمتغييرماسمرماطمدطنمعلىمقوومقم
S ci مقرمبو مقرم،مفيجبمأنمتقدممطنومطثيققمتثبتم
اطتغييرماطقونونيمالسمر.متتضمنماطوثوئقماطتيميجوزم
أنمنقبلهومكإثبوتمطلتغييرماطقونونيمالسمرمموميلي:م

م طثيققماطزطاج.م	

م طثيققماطحكقمقوطوالق.م	

م شهودةماطتَّجنُّسماطتيمتبينماالسقماطجديد.م	

م أمرماطمحكمقماطقوضيمقتغييرماالسق.م	

إذامكونتماطوثيققماطتيمتقدمهومكإثبوتمعلىماطتغييرم
اطقونونيمطالسقمالمتوفرمطنوممعلوموتمكوفيقمطتحديدم
هويترمفيمسجالتنو،مأطمإذامكنتممدمغّيرتماسمرم

مبلمأكثرممنمعومينم)مبلمأ قعمسنواتمإذامكونمعمركم
أصغرممنم18معوًمو(،مفيجبمعليرمأنمتقدممطنومطثيققم
إثبوتمهويقمتتضمنماسمرماطقديقم)كمومهوممبينمفيم
سجالتنو(.مطسنقبلمطثيققماطهويقماطتيمتتضمنماسمرم

اطقديق،مطاطتيمطقمتعدمسو يق.

إذامطقمتكنمطديرمطثيققمهويقمتتضمنماسمرماطقديق،م
فيجوزمطنومأنمنقبلمطثيققمهويقمتتضمنماسمرماطجديدم
ططقمتنتهممدةمسريونهومقعد.مطيجوزمطنومذطرمطوطمومأننوم
نستويعمإثبوتمهويترمقشكلمصحيحمفيمسجالتنو.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10023.html
https://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10023.html
https://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10023.html
https://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10023.html
https://www.ssa.gov/ssnumber
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ستتضمنمقوومترماطجديدةمنفسماطرمقماطذيمكونم
مموجوًدامفيماطبوومقماطسوققق،مططكنهومستحملم

اسمرماطجديد.

كيف أتأكد من دقة سجالتي؟
يرسلمطنومصوحبماطعملمنسبقممنمنموذجمW-2م
اطبو مقرمWage and Tax Statementمكلمعوم.م

طنقو نمقدط نوماسمرمط مقمNررماطبو مقرماطموجودينم
فيمنموذجمW-2مقوطمعلوموتماطموجودةمفيمسجالتنو.م
طنضيفماأل قوحماطموضحقمفيماطنموذجمW-2مإطىمسجلم

أ قوحماطضمونماالجتموعيماطبو مقر.

منماألهميقمقمكونمأنميتووققماسمرمط مقمNررم
اطمدطنونمعلىمقوومقمS ci مقرمبو مقرماطبوصقمقرممعم
سجالتمكشوفممرتبوتمصوحبماطعملمطنموذجمW-2.م
طهذامقدط همسيسمحمطنومقإيداعمأ قوحرمفيمسجلر.م

ماألمرممترطكمطرمطلتأكدممنمتووققمسجالتم
S ci مقرمبو مقرممعمسجالتمصوحبماطعمل.مإذامكونم

اسمرمأطم ممرمعلىمقوومقم

S ci مقرمبو مقرمغيرمصحيح،مفوتصلمقأيممكتبممنم
مكوتبمS ci مقرمبو مقرمإلجراءماطتغييرات.م اجعمنموذجم
W-2مطلتحققممنمصحقمسجلرمطدىمصوحبماطعمل،م
مماطمعلوموتماطدميققمإطىم طإذامطقميكنمكذطر،مفقّدِ

صوحبماطعمل.م

ميمكنرماطتحققممنمسجلمأ قوحرمقحسوبم
Social Securityمmyمشبصيمطمراجعقمأ قوحر،مانتقلم
إطىمwww.ssa.gov/myaccountم)متوفرمقوطلغقم

اإلنجليزيقمفقط(مطأنشئمحسوقًو.

ماذا يحدث إذا تغير وضعي القانوني 
من حيث الهجرة أو المواطنة؟

إذامتغيرمطضعرماطقونونيممنمحيثماطهجرةمأطمأصبحتم
مواطًنومأمريكيًّو،مفيجبمعليرمإخوو نومقذطرمحتىم

نتمكنممنمتحديثمسجالتر.مطتحديثمطضعرماطقونونيم
منمحيثماطهجرةمأطماطمواطنقمفيمسجالتنو،ميجبم
عليرمتقديقماطوثوئقماطتيمتثبتمطضعماطهجرةمأطم

اطمواطنقماطجديدماطبو مقر.مالميمكننومأنمنقبلمسوىم
طثوئقممعينقمكإثبوتمطلمواطنقمطلحصولمعلىماطبووموتم
اطجديدةمطاطبديلق.متتضمنمتلرماطوثوئقمتقديقمجوازم

سفرمأمريكي،مأطمشهودةمتجنس،مأطمشهودةممواطنق.م
إذامطقمتكنممواطًنومأمريكيًّو،مفسيولبممنرممكتبم
اطضمونماالجتموعيماالطالعمعلىمطثوئقماطهجرةم

اطحوطيقماطبوصقمقر.

 ماذا يحدث إذا ُفِقدت بطاقتي 
أو ُسرِقت؟

يمكنرماستبدالمقوومقمS ci مقرمبو مقرماطبوصقمقرم
أطمقوفلرممجونًومفيمحولمفقدانهومأطمسرمتهو.مططكنم
يقتصرماستبدالماطبوومقمعلىمثالثممراتمفقطمفيم
اطعومماطواحدمط10ممراتممدىماطحيوة.مالميتقماحتسوبم
تغييرماالسقمقشكلممونونيمطاستثنوءاتمأخرىمضمنم
هذهماطحدطد.معلىمسبيلماطمثول،مفإنمتغييرمحوطقمعدمم
اطمواطنقماطذيميتولبمتحديثماطبوومقممدمالمُيحتسبم
منمهذهماطحدطد.مطيجوزمعدممخضوعرمطتوبيقمهذهم
اطحدطدمإذامكونمقإمكونرمإثبوتمحوجترمإطىماطبوومقم

طمنعمحدطثممشققمكبيرة.م

طلحصولمعلىمقوومقمS ci مقرمبو مقرمقديلقميجبمأنم
تقدممطنوماطمستنداتماطتيمتثبتمهويتر.ميجبمأنمتقدمم
طنومأيًضوماطوثوئقماطتيمتثبتمسنرمطجنسيترماألمريكيق،م

إذامطقمتكنمموجودةمقوطفعلمفيمسجالتنو.

ستتضمنمقوومترماطبديلقمنفسماالسقمطاطرمقم
اطموجودينمفيمقوومترماطسوققق.

طلحصولمعلىمقوومقمS ci مقرمبو مقرمقديلقمستحتوجم
مإطىماتبوعماطبوواتمعلىماطراقطماطتوطيم

www.ssa.gov/ssnumberم)متوفرمفقطمقوطلغقم
اإلنجليزيق(.

 SSN كيف يمكنني حماية رقم 
الخاص بي؟

يجبمأنمتتعوملممعم مقمNررماطبو مقرمعلىمأنهم
معلوموتمسريقمطأنمتتجنبماإلفصوحمعنهمقدطنمداٍع.م
يجبمأنمتحتفظمقبوومقمS ci مقرمبو مقرمفيممكونم

آمنممعمأط امرماطمهمقماألخرى.مطالمتحملهوممعرممومطقم
متحتجمإطىمعرضهومعلىمصوحبماطعملمأطمأحدم

مقدميماطبدموت.

https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/ssnumber
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هنوكماطعديدممنماإلجراءاتماطتيمنقوممقتوبيقهومطحمويقم
 ممرممنمسوءماالستبدام.معلىمسبيلماطمثول،م
نشترطمتقديقمإثبوتمطلهويقممنماألشبو ماطذينم
يتقدمونمقولبمالستبدالمقوومقمS ci مقرمبو مقرم
اطمفقودةمأطماطمسرطمقمأطماطتقدممقولبمطتعديلم

قيونوتهو،مطنقوممقفحصمإثبوتماطهويقمهذامقعنويق.مأحدم
أسبوبمميومنومقذطرمهوممنعماآلخرينممنماطحصولمعلىم
أ موممNررعنمطريقماالحتيولمإلنشوءمهويوتممزيفق.م

منحوفظمعلىمخصوصيقمسجالتمS ci مقرمبو مقرم
مومطق:

م يتولبماطقونونممنوماإلفصوحمعنماطمعلوموتمطوكوطقم	
حكوميقمأخرى.

م تكنماطمعلوموتماطبوصقمقرممولوققمإلجراءمSocialم	
S ci مقرمأطمأيمعملمحكوميمآخرمفيممجولم

اطصحقمأطمقرنومجماطرعويقماالجتموعيق.

يجبمتوخيماطحذ ماطشديدمفيموميتعلقمقوطكشفم
عنم ممرمطقوومترمطحمويقم مقماطضمونماالجتموعيم
اطبو مقرممنمسوءماالستبدام.مُيعتبرماطكشفمعنم
 ممرمأمًراماختيو يًّومحتىمعندمومُيولبممنرماطرمقم

قشكلممبوشر.م

طفيمحولمُطلبممنرماطكشفمعنماطرمق،ميجبمأنم
تستفسرمعنماآلتي:م

م مومهوماطسببماطذيميتولبماطكشفمعنماطرمق؟م	

م كيفمسيتقماستبدامماطرمق؟	

م موذاميحدثمإذام فضتماطكشفمعنماطرمق؟م	

م مومهوماطقونونماطذيميقتضيماطكشفمعنم ممر؟م	

يمكنمأنمتسوعدكماإلجوققمعنمهذهماألسئلقمفيماتبوذم
اطقرا ماطالزممقشأنممومإذامكنتمتريدماإلفصوحمعنم مقم
Nررماطبو مقرمأممال.مطمعمذطر،مإذامطقمتكنممتأكًدا،م

فالمتفصحمعنم مقمNررماطبو مقرمحتىميمكنرماطتأكدم
منمأنمهنوكمحوجقمضرط يقمطإلفصوحمعنه.

التواصل معنا
توجدمطرقمعديدةمطلتواصلممعنو،ممثلماطتواصلمعبرم
اإلنترنت،مطعبرماطهوتف،مطاطحضو مشبصًيو.منحنمهنوم

مطإلجوققمعنمأسئلترمططبدمتر.مسوهقم

S ci مقرمبو مقرمألكثرممنم85معوًمومفيمتأمينماطحوضرم
طاطمستقبلممنمخاللمتقديقماإلعونوتمطاطحمويقماطموطيقم

طماليينماألشبو مطوالم حلقمحيوتهق.

 زيارة موقعنا اإللكتروني

إنمأنسبمطريققمإلجراءمأعمولممعمS ci مقرمبو مقرم
ممنمأيممكونمهيمعبرماإلنترنتمعلىماطمومعم
www.ssa.govم)متوفرمقوطلغَتينماإلنجليزيقم

طاإلسبونيق(.ميمكنك تحقيق الكثير. تتوفر بعض 
هذهمالخدمات باللغة اإلنجليزية فقط. لمساعدتك 

في إجراء أعمال معمS ci مقرمبو مقر،

م ممطلحصولمعلىمقSوم dقMمw chمpبقHموExcSم	 تقدَّ
scsقممnوبpمdS gمnق S pcمsقpSم)مسوعدةمإضوفيقم
فيمتكوطيفمخوقماألدطيقماطموصوفقمفيمقرنومجم
قSوم dقM(م)متوفرةمقوطلغقماإلنجليزيقمفقط(.

م ممطلحصولمعلىمأغلبمأنواعماطمزايوم)متوفرةم	 تقدَّ
قوطلغقماإلنجليزيقمفقط(.

م يمكنرماطعثو معلىمنسخممنممنشو اتنوم)متوفرةم	
قلغوتممتعددة(.

م احصلمعلىمإجوقوتمعنماألسئلقماطشوئعقم)متوفرةم	
قوطلغَتينماإلنجليزيقمطاإلسبونيق(.

عندمومتقوممقإنشوءمحسوبمSocial Securityمmyم
مشبصيم)متوفرمقوطلغقماإلنجليزيقمفقط(،ميمكنرم

فعلماطمزيد.

م مراجعقمSocial Security Statementم)قيونماطضمونم	
االجتموعي(ماطبو مقر.

م اطتحققممنمدخلر.	

م اطحصولمعلىمتقديراتمطلمزايوماطمستقبليق.	

م طبوعقمخووبمإثبوتماطمزايو.	

م تغييرممعلوموتماإليداعماطمبوشرماطبوصقمقر.	

م 	.Mقd ومSطلبمقدلمفومدمطبوومقمق

م اطحصولمعلىمقدلمفومدمطنموذجمرA-1099/1042رر.	

م طلبمقدلمفومدمطبوومقمS ci مقرمبو مقرمإذامطقمتققم	
قأيمتغييراتمطشو كتمطاليترمفيمذطر.

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.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
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-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
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 ربما يكون الدخول إلى حساب 
my Social Security الشخصي الخاص بك مقّيًدا 

 بالنسبة إلى المستخدمين خارج 
الواليات المتحدة.

اتصل بنا

إذامكونمالميمكنرماستبداممخدموتنومعبرماإلنترنت،م
فيمكننوممسوعدترمعبرماطهوتفمعندماتصوطرمقمكتبم
S ci مقرمبو مقرماطمحليمطدير،مأطماطرمقماطوطنيم

اطمجونيماطبو مقنوم800.منوفرمخدموتماطترجمقماطفو يقم
اطمجونيقمعندماطولب.ميمكنرماطعثو معلىممعلوموتم
اطمكتبماطمحليمفيممنوقترممنمخاللمإدخولماطرمزم
دممومعم اطبريديماطبو مقرمعلىمصفحقماطويبمُمحّدِ

دممومعماطمكوتبم اطمكوتبم)قوطرغقممنمتوفرمصفحقمُمحّدِ
اطمحليقمقوطلغقماإلنجليزيقمفقط،ميمكنرمإدخولماطرمزم
اطبريديماطبو مقرمطلعثو معلىماطمكتبماطمحليم

األمربمطر(.

يمكنرماالتصولمقنومعلىماطرمقم1213-772-800-1مم
	مأطمعلىم مقماطهوتفماطنصيم0778-325-800-1م،م
إذامكنتممنماطصقمأطمضعوفماطسمعم-ممنماطسوعقم
8:00مصبوًحومإطىماطسوعقم7:00ممسوًء،ممنماالثنينم
إطىماطجمعق.متكون 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.مطلحصولمعلىمخدموتم
اطترجمقماطفو يقماطمجونيقماطتيمنقدمهو،ماقَقمعلىم
اطبطمطاطزمماطصمتمأثنوءماطتوجيهوتماطصوتيقماآلطيقم
قوطلغقماإلنجليزيقمحتىميجيبمأحدمممثليمSocialم
S ci مقرمعلير.مسيتواصلمممثلمS ci مقرمبو مقرم
معمأحدماطمترجمينماطفو يينمطمسوعدترمعلىمإجراءم

اطمكوطمق.م

ممأيًضوماطعديدممنماطبدموتماطهوتفيقماطتلقوئيقم نقّدِ
قوطلغَتينماإلنجليزيقمطاإلسبونيق،ماطتيمتكونممتوحقم24م
ثمإطىمأحدم سوعقمفيماطيوم،محتىمالمتحتوجمإطىماطتحدُّ

ممثليمS ci مقرمبو مقر.

إذامكونتمطديرممستنداتمنحتوجمإطىماالطالعمعليهو،م
فتذّكرمأنمتلرماطمستنداتميجبمأنمتكونمأصليقمأطم

نسًبوممعتَمدةممنمجهقمإصدا هو.

Social Security Administration
P bوم بc قnمN10002-05م.ق-ARم|مJوn وSiم2023م)RمقiمقبمpS قSقمd c قns(

كبم اخلامS ci مقرمبو مقرمةقاطبطممق 
Yق Sمقرمبو مقرم S ciمN mbقSومndمCوSdم)ASوb م(

PSقd قمdومndمp bب shقdومcمU.م.رcوxpوiقSقمxpقnsق
ممإنتوجهومطنشرهومعلىمحسوبمدافعيماطضرائبماأطمريكيين

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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