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متحiوجمإطىماطحصولمSلىم مقم S ciمقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialو SةمحiىمتciكنممنماطحصولمSلىم
طظيفق.منسiبدمم مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةماطبو مقرمطiسجيلممكوسبرمطتحديدم
أهليiرمطiلق ممسiحقوتم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةمطقعضماطبدموتماطحكوميق.مكcومتولبم
اطعديدممنماطcؤسسوتماطcوطيق،ممثلماطcصو فم
طشركوتماlئciو،eماطحصولمSلىم مقماطcrوeم
اcialو SمSندمفiحرمحسوقًومطديهو.

طcزيدممنماطcعلوموت،مانظرمأرقام Social Security
(الضمان االجتماعي) لغير المواطنينمyاطcنشو م مقم
ً
AR-05-10096ة.مطإذامكنتممiواaدامف ماطوlيوتم
اطicحدةماألمريكيقمقشكلممؤمتمطلعcل،مفونظر
Foreign Workers and Social Security Numbersمم
05-10107م.قNمnق cوم بP bةةمyاطعcولماألaونبمطأ مومم
اطcrوeماcialو، Sماطcنشو م مقم،05-10107ممiوفرم
قوإلنجليزيقمفقطة.

مإذامطقمتكنممواط ًنومأمريك ًيومططكنرمتعيشمف م
ً
اطوlيوتماطicحدة،مفقدمتحiوجمأيrومطلحصولمSلىم
مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sة.م

مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو
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اطوlيوتماطicحدة،مفسيولبممنرممكiبمSocialم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو SةماlطالعمSلىمطثوئقم
اطهجرةمإطىماطوlيوتماطicحدةماطحوطيقماطبوصقمقر.م
يcكنمأeمتcriنماطوثوئقماط iميcكنممبوطهومموميل :

كيف أحصل على رقم وبطاقة
ضمان اجتماعي؟
طiقديقمطلبمطلحصولمSلىم مقمطقوومقمSocialم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sة،ميجبماتبوعم
اطبوواتماطiوطيق:

مPermanent Resident CardمI-551,مSmقFمyنcوذجم
،I-551مقوومقماإلمومقماطدائcقةمyاطبوومقماطبrراء،م
تcriنمتأشيرةمهجرةممقرطءةمآط ًّيومطaوازماطسفرم
األaنب ماطسو ية.

مSmقFةمApplication for a Social Security Cardم
SS-5ةمyأكcلمطلبماطحصولمSلىمقوومقمSocial
Securityمyاطcrوeماcialو Sة،منcوذجم،SS-5م
مiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.

مI-94, Arrival/Departure Recordمyسجلماطوصول/
اطcغود ةة،مطaوازماطسفرماألaنب ماطسو ي.
منcوذجمEmployment Authorization CardمI-766,م
EADةم[اlخiصو مقوإلنجليزيق]،متصريحماطعcلةمyقوومقم
اطiصريحمقوطعcلة.

ً
ممطثوئقمأصليقمأطمنسبوممنهوممعciدةممنماطجهقم
مم ِ ّد
اط iمأصد تهو.مlميcكننوممبولماطنسخماطفوتوغرافيقم
منماطوثوئقمأطمنسخممنهوممُ وثققممنمكوتبماطعدل.م
ٍ
يجبمأeمتكوeمcaيعماطوثوئقمحديثقمyطقمتنiهممدةم
سريونهومقعدة،مطتشcلمموميل :

طيجبمSلىماطوالبماألaونبمتقديقمطثوئقمإضوفيق.م
طcزيدممنماطcعلوموت،مانظرمInternational Students
nق cوم بP bةمand Social Security Numbersم
ماطوضعماطقونون ممنمحيثماطجنسيقماألمريكيقمأطم 05-10181م.قNةمyاطوالبماألaونبمطأ مومماطcrوeم
اطهجرةم[قcومف مذطرمتصريحمfقمncقScmوpقDم
اcialو، Sماطcنشو م مقم،05-10181ممiوفرم
رDHةم S ciمقرمndوبقmق،Hماlخiصو مقوطلغقم
قوإلنجليزيقمفقطة.
اإلنجليزيقةمyطزا ةماألمنماطوطن ةمطلعcلمف م
ً
اطوlيوتماطicحدة].
السن:مإذامكنتمموطودامف ماطوlيوتماطicحدة،مفيجبم
Sليرمتقديقمشهودةمميالدكماط iمتثبتمذطرمyإذامكونتم
ماطسن
طديرمشهودةمميالدمف ماطوlيوتماطicحدة،مفيجبم
Sليرمتقديcهوة.مطإذامطقمتكنمشهودةماطcيالدمموaودة،م
ماطهويق.
ٍّ
فيcكننوممبولمأيممcوميل :
يcكنرمإ سولمطلبرمطلحصولمSلىمقوومقمSocialم
مسجلمدين متقمإSدادهممبلمقلوغرمسنمخcسم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو SةمyنcوذجمSS-5ةممعم
سنواتميوضحمتو يخمميالدك.
اطوثوئقماطبوصقمقرمقوطبريدمقعدماسiكcوطهومإطىممكتب
( Social Securityالضمان االجتماعي) المحلي
مسجلماطcواطيدماطبو مقوطcسiشفىماطذيم ُططدتم
قcنوقiرمyمiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.
فيهمف ماطوlيوتماطicحدة.
يُشiرطمإaراءممقوقلقمشبصيقمأليمشبصميبلغم
منماطعcرم12مSومً ومفأكثرممنماطذينميiقدموeمقولبم
طلحصولمSلىم مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةمأصليينمحiىمطومكوeمأحدماطواطدينمأطم
ً
مسيومعماطولبمنيوققمSنماطوفل.
اطوص

مaوازمسفر.

مإذامكنتمموطو ًدامف مقلدمأaنب ،مفيجبمSليرمتقديقم
شهودةماطcيالدماألaنبيقماطبوصقمyإذامكونتمطديرم
طاحدة،مأطمكوeمقإمكونرماطحصولمSلىمنسبقممنهومف م
غrوeم10مأيوممcSلة.مإذامطقميكنمقإمكونرماطحصولم
وضعك القانوني من حيث الجنسية أو الهجرة:م
Sلىمشهودةماطcيالد،مفيcكننوممبولمaوازمسفركم
ٍّ
مطأيممcوميل :
lميcكننومأeمنقبلمسوىمطثوئقممعينقمكإثبوتمطلcواطنقم األaنب
األمريكيق.متشcلمتلرماطوثوئقمشهودةماطcيالدم
منcوذجSdوCمncقs dقRمncقnوSmقPمب wfوLمI-551مم
ُّ
األمريكيقمأطمaوازماطسفرماألمريك مأطمشهودةماطiجنسم
yقوومقمإمومقمدائcقممونونيقة.
أطمشهودةماطcواطنق.مإذامطقمتكنممواط ًنوممنممواطن م

مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو
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منcوذجSdقمقRمقSc Sوpق/DبوASS vمI-94ممyسجلم
اطوصول/اطcغود ةة.

ما التكلفة؟

الهوية:مlميcكننومأeمنقبلمسوىمطثوئقممعينقمكإثبوتم طيستمهنوكم سومممقوقلماطحصولمSلىم مقم
طقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sة.مإذام
طلهويق.مطيجبمأeمتكوeماطوثيققماطcقبوطقمسو يقمyطقم
ٌ
ادمشبصممومتحصيلم سومممنرممقوقلماطحصولم
أ
تنiهممدةمسريونهومقعدةمطتبينماسcر،مطاطcعلوموتم
ُّ
اط iمتحددمهويiر،مطيُفrلمأeمتحويمصو ةمفوتوغرافيقم Sلىم مقمأطمقوومق،مف ُيرaىمتذكرمأeمهذهماطبدموتم
مجونيق.ميcكنرماإلقالغمSنمأيمشبصميحوطلمتحصيلم
شبصيقمحديثق.مسيولبممنرممكiبمSocialم
سومممنرمSنمطريقماطiواصلممعمقchمfقمقم Offم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو SةماlطالعمSلىم خصقم
ميودترماألمريكيق،مأطمقوومقمهويقمطغيرماطسوئقينمصود ةم بوSقnقGمSقcمقInspمyمكiبماطcفiشماطعومةمSبرم
اطcومعماإلطكiرطن :مhttps://oig.ssa.govمyمiوفرم
Sنماطوlيق،مأطمaوازمسفركماألمريك مكإثبوتمطهويiر.م
إذامطقمتكنمطديرماطوثوئقماطcحددةماطcولوقق،مفسنولبم قوإلنجليزيقمفقطة.
اlطالعمSلىمطثوئقمأخرى،ممنمقينهومموميل :

هل هناك أنواع مختلفة من البطاقات؟

مقوومقماطهويقماطبوصقمقوطوظيفق.

إننومنصد مثالثقمأنواعممنمقووموتم S ciمقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialو Sة.متبينمcaيعماطبووموتماسcرم
ط مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةم
اطبو مقر.

مقوومقماطهويقماطبوصقمقوطcد سق.
مقوومقماطiأمينماطصح مyططيسمقوومقم
قرنومجمقSوم dقMة.
مقوومقماطهويقماطعسكريقماألمريكيق.

ميبينماطنوعماألطلممنماطبووموتماسcرمط مقمSocialم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو مقر.مطيcكنم
طألشبو ماطذينميحcلوeمهذاماطنوعممنماطبووموتم
اطعcلمدطeمميود.مطنصد مهذاماطنوعممنماطبووموتم
طألشبو ماطiوط مذكرهق:

مطثيققممرا ماطiب ّن .
مطثيققماطiأمينمSلىماطحيوة.
مطثيققماطزطاجمyفقطمف محوlتمتغييرماألسcوءة.

ماطcواطنينماألمريكيين.

يجب أن تكون جميع المستندات أصلية أو نس ً
خا
صدرة ،ال نقبل النسخ
م ِ
معتمدة من الهيئة ال ُ
الفوتوغرافية أو النسخ الموثّقة من المستندات.م
ً
ً
امطاحدامف مغرضينم
يجوزمأeمنسiبدمممسiند
مبiلفين.مSلىمسبيلماطcثول،ميجوزمأeمنسiبدمم
aوازمسفركمكإثبوتمطكلممنماطcواطنقمطاطهويق.مأطم
ٍ
يجوزمأeمنسiبدممشهودةمميالدكماألمريكيقمكإثبوتم
طلسنمطاطcواطنق.مولكن ،يجب أن تقدم مستندين
منفصلين على األقل.

ماألشبو ماطcسcوحمطهقممونونًوم
قوإلمومقماطدائcق.
ميبينماطنوعماطثون ممنماطبووموتماسcرمط مcرم
طاطcالحظقماطiوطيق،م“ONLYمWORKمFORمVALIDم
AUTHORIZATIONمرDHم”WITHم“yصوطحمطلعcلم
فقطمقiصريحممنمطزا ةماألمنماطوطن ”ة.مطنصد مهذام
اطنوعممنماطبووموتمطألشبو ماطcسcوحمطهقممونونًوم
قدخولماطوlيوتماطicحدةمقشكلممؤمت،مطاطذينم
طديهقمتصريحمقوطعcلممنم.DHS

مسنرسلمإطيرمقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةمقوطبريدمحوطcومتiوفرمطدينومcaيعماطcعلوموتم
اطبوصقمقرمطننiه ممنماطiحققممنماطوثوئقماطبوصقم
قرمقوطرaوعمإطىماطcكوتبماط iمأصد تهو.

مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو

ميبينماطنوعماطثوطثممنماطبووموتماسcرمط مcرم
طاطcالحظقماطiوطيق،م“FORمVALIDمNOTم
”EMPLOYMENTم“yغيرمصوطحمطلiوظيف”ة.منصد م
هذاماطنوعممنماطبووموتمطألشبو ماطقودمينم
منمقلداeمأخرى،مطاطذينميكونوeممنمإحدىم
اطفئiينماطiوطيiين:
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ماألشبو ماطcسcوحمطهقممونونًومقدخولماطوlيوتم W-7A, Application for Taxpayer Identification
اطicحدةمقدطeمتصريحمcSلممنم،DHSمططكنم
Number for Pending U.S. Adoptionsمyنcوذجم
قcبر ممقبولمlميiعلقمقوطعcلميجعلهقمف م
nsق pcقAdمW-7A،مطلبم مقمتعريفمضريب م
حوaقمطلحصولمSلىم مقم S ciمقرمبو مقرم
طوفلمأمريك مميدماطiبن ة.مطcزيدممنماطcعلوموت،م
yاطcrوeماcialو Sة.
انظرمSocial Security Numbers for Childrenم
05-10023م.قNمnق cوم بP bةةمyأ مومماطcrوeم
ماألشبو ماطذينميحiوaوeمإطىماطحصولمSلىم
اcialو Sمطألطفول،ماطcنشو م مقم،05-10023ممiوفرم
مقمقسببمطaودممونوeمفيد اط ميشiرطمامiالكم
قوإلنجليزيقمفقطة.
مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةم
طلحصولمSلىماسiحقوقمأطمخدمقممو.

ماذا يحدث إذا تغير اسمي؟

كيف أحصل على رقم Social Security
(الضمان االجتماعي) لطفلي؟

مإذامغ ّيرتماسcرمقشكلممونون مقسببماطزطاج،مأطم
اطوالق،مأطمقأمرممنماطcحكcقمأطمأليمسببمآخر،م
فيجبمSليرمإقالغممكiبم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو SةمقحيثميcكنرماطحصولمSلىمقوومقم
َّ
معدطق.مطإذامكنتمتعcل،مفيجبمSليرمإخوو مصوحبم
ً
اطعcلمأيrو.مإذامطقمتبورنومقiغييرماسcر،مفقدميؤديم
ذطرمإطىماآلت :

اطحصولمSلىم مقماطcrوeماcialو SمSندمطlدةم
طفلرمفكرةمaيدة.ميcكنرمتقديقمطلبمطلحصولمSلىم
مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةمطوفلرم
SندماطiقدممقولبمطلحصولمSلىمشهودةمميالده.م
تقومماطجهقماطcسؤططقمSنمإصدا مشهوداتماطcيالدم
ف ماطوlيقمقiزطيدنومقوطcعلوموتماطبوصقمقوفلر.مطمنم
ثقمنقوممقإ سولمقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةمطرمقوطبريد.م

م ُّ
تأخرماسiردادمموميُسiحقمطرممنماطrرائبم
اط iمدفعiهو.

مأطميcكنرماlنiظو مطاطiقدممقولبمأليممكiبممنم
مكوتبم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sة.م
طف محولمانiظو ك،ميجبمSليرمتقديقمموميثبتمسنم
طفلر،مطهويiه،مططضعهماطقونون ممنمحيثماطcواطنقم
األمريكيق.ميجبمأeمتولعنومSلىمموميثبتمSالمiرم
ً
قوطوفل،مأطممسؤططيiرمSنه.مطيجبمSليرمأيrومأeمتقدمم
طنومموميثبتمهويiر.ميجبمأeمنiحققممنمسجلمميالدم
طفلر،مطهوموميcكنمأeميؤديمإطىمإضوفقمموميصلمإطىم
ً
12مأسبوSومأخرىمإطىماطcدةماط iمتسiغرمهومإaراءاتم
إصدا ماطبوومق.مططلiحققممنمسجلماطcيالد،مسيiواصلم
مكiبم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةممعم
اطcكiبماطذيمأصد ه.
ماطiبن :ميcكننومتبصيصم مقمضcوeماciaو Sمطوفلرم
اطicبنىممبلمإنهوءمإaراءاتماطiبن ،مططكنممدميكوeم
منماألفrلمطرماlنiظو ،مثقميcكنرماطiقدممقولبم
قعدمذطرمطلحصولمSلىماطرمقمقوسiبدامماlسقم
اطجديدمطوفلر.مطإذامكنتمتريدمإد اجمطفلرمكcعولم
ألغراضمضريبيقمأثنوءمسيرمإaراءاتماطiبن ،مفiواصلم
معمدائرةماإليراداتماطداخليقمطلحصولمSلىForm
مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو

ممنعمتحويلمأaو كمقشكلمصحيحمإطىمسجلمSocialم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو مقر،ممcوممدم
يؤديمإطىمتبفيضمميcقماسiحقوموترممنمSocialم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sةمف ماطcسiقبل.
مإذامكنتمقحوaقمإطىمتغييرماسcرماطcوaودمف مقوومقم
 S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sة،مفيجبمأeم
تقدممطنومطثيققمتثبتماطiغييرماطقونون مlسcر.متcriنم
اطوثوئقماط iميجوزمأeمنقبلهومكإثبوتمطلiغييرماطقونون م
lسcرمموميل :
مطثيققماطزطاج.
مطثيققماطحكقمقوطوالق.
مشهودةماط َُّّ i
جنسماط iمتبينماlسقماطجديد.
مأمرماطcحكcقماطقوض مقiغييرماlسق.
مإذامكونتماطوثيققماط iمتقدمهومكإثبوتمSلىماطiغييرم
اطقونون مطالسقمlمتوفرمطنوممعلوموتمكوفيقمطiحديدم
هويiرمف مسجالتنو،مأطمإذامكنتممدمغ ّيرتماسcرم
مبلمأكثرممنمSومينمyمبلمأ قعمسنواتمإذامكوeمcSركم
أصغرممنم18مSومً وة،مفيجبمSليرمأeمتقدممطنومطثيققم
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إثبوتمهويقمتcriنماسcرماطقديقمyكcومهوممبينمف م
سجالتنوة.مطسنقبلمطثيققماطهويقماط iمتcriنماسcرم
اطقديق،مطاط iمطقمتعدمسو يق.

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

إذامطقمتكنمطديرمطثيققمهويقمتcriنماسcرماطقديق،م
فيجوزمطنومأeمنقبلمطثيققمهويقمتcriنماسcرماطجديدم إذامتغيرمطضعرماطقونون ممنمحيثماطهجرةمأطمأصبحتم
ططقمتنiهممدةمسريونهومقعد،مطوطcوميcكننومتحديدمهويiرم مواط ًنومأمريك ًّيو،مفيجبمSليرمإخوو نومقذطرمحiىم
نciكنممنمتحديثمسجالتر.مططiصحيحمطضعرم
قشكلمصحيحمف مسجالتنو.
اطقونون ممنمحيثماطهجرةمأطماطcواطنق،ميجبمSليرم
تقديقماطوثوئقماط iمتثبتمطضعرماطقونون ماطجديدمأطم
سcriiنمقوومiرماطجديدةمنفسماطرمقماطذيمكوeم
aنسيiرماطجديدة.مlميcكننومأeمنقبلمسوىمطثوئقم
موaو ًدامف ماطبوومقماطسوققق،مططكنهومسiحcلم
معينقمكإثبوتمطلcواطنقمطلحصولمSلىماطبووموتم
اسcرماطجديد.
اطجديدةمطاطبديلق.متcriنمتلرماطوثوئقمaوازمسفركم
األمريك ،مأطمشهودةمتجنسر،مأطمشهودةماطcواطنق.مإذام
طقمتكنممواط ًنومأمريك ًّيو،مفسيولبممنرممكiبمSocialم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو SةماlطالعمSلىمطثوئقم
يرسلمطنومصوحبماطعcلمكلمSوممنسبقممنمنcوذجم
W-2مyبيان األجور والضرائبةماطبو مقر.مطنقو eمقدط نوم اطهجرةماطحوطيقماطبوصقمقر.
اسcرمط مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةم
اطبو مقرماطcوaودينمف منcوذجمW-2مقوطcعلوموتم
اطcوaودةمف مسجالتنو.مطنrيفماطcكوسبماطcوضحقم
ف منcوذجمW-2مإطىمسجلممكوسبم S ciمقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialو Sةماطبو مقر.
يcكنرماسiبدالمقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
منماطcهقمأeميiوافقماسcرمط مقم S ciمقرمبو مقرم
اcialو Sةماطبوصقمقرمأطمقوفلرممجونًومف محولم
yاطcrوeماcialو Sةماطcوضحينمف مقوومقمSocialم
فقدانهومأطمسرمiهو.مططكنميقiصرماسiبدالماطبوومقم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبوصقمقرممعم
Sلىمثالثممراتمفقطمف ماطعومماطواحدمط10ممراتممدىم
سجالتماطرطاتبماطبوصقمقصوحبماطعcلمطنcوذجمW-2م اطحيوة.مlميiقماحiسوبمتغييرماlسقمقشكلممونون م
حiىميcكننومإيداعممكوسبرمف ماطسجلماطبو مقر.م
طاسiثنوءاتمأخرىمضcنمهذهماطحدطد.مSلىمسبيلم
فأنتماطcسؤطلمSنمتووققمسجالتم S ciمقرمبو مقرم اطcثول،مفإeمتغييرمحوطقمSدمماطcواطنقماطذيميiولبم
yاطcrوeماcialو Sةمقرممعمسجالتمصوحبماطعcل.م تحديثماطبوومقممدمlميُحiسبممنمهذهماطحدطد.مطيجوزم
طإذامكوeماسcرمط مcرماطcوضحوeمف مقوومقمSocialم
SدممخrوSرمطiوبيقمهذهماطحدطدمإذامكوeمقإمكونرم
 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبوصقمقرمغيرم
إثبوتمحوiaرمإطىماطبوومقمطcنعمحدطثممشققمكبيرة.
صحيحين،مفiواصلممعمأحدممكوتبم S ciمقرمبو مقرم
مطلحصولمSلىمقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
yاطcrوeماcialو Sةمإلaراءماطiغييراتماطالزمق.م اaعم
اcialو Sةمقديلق،ميجبمأeمتقدممطنوماطوثوئقماط iم
نcوذجمW-2مطلiحققممنمصحقمسجلرمطدىمصوحبم
ً
تثبتمهويiر.ميجبمأeمتقدممطنومأيrوماطوثوئقماط iم
اطعcل،مطإذامطقميكنمكذطر،مفق ِ ّدمماطcعلوموتماطدميققم
تثبتمسنرمطaنسيiرماألمريكيق،مإذامطقمتكنمموaودةم
إطىمصوحبماطعcل.
قوطفعلمف مسجالتنو.
ً
ميcكنرمأيrوممراaعقمسجلممكوسبرممنم
سcriiنمقوومiرماطبديلقمنفسماlسقمطاطرمقم
خاللمحسوبمSocial Securityمmyمyاطcrوeم
اطcوaودينمف مقوومiرماطسوققق.
اcialو Sة.مططcراaعقممكوسبر،ميُرaىمزيو ةم
www.ssa.gov/myaccountمyمiوفرمقوإلنجليزيقم
طلحصولمSلىمقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
فقطةمطإنشوءماطحسوبماطبو مقر.
اcialو Sةمقديلق،ميجبمSليرماتبوعماطبوواتماطiوطيق:

كيف أتأكد من دقة سجالتي؟

ماذا يحدث إذا ُف ِقدت بطاقتي
أو ُس ِرقت؟

مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو
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yاطcrوeماcialو Sةماطcفقودةمأطماطcسرطمق،مأطم
اطiقدممقولبمطiعديلمقيونوتهو،مطنقوممقفحصمإثبوتم
اطهويقمهذامقعنويق.مأحدمأسبوبمميومنومقذطرمهوممنعم
اآلخرينممنماطحصولمSلىمأ مومم S ciمقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialو SةمSنمطريقماlحiيولمإلنشوءم
هويوتممزيفق.مكcومأننومنحوفظمSلىمخصوصيقمسجالتم
 S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةممومطق:

ماسiكcولمApplication for a Social Security Card
(طلب الحصول على ( Social Securityالضمانم
اcialو Sة،ممiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.
متقديقمطثيققمأصليقمسو يقمتcriنممعلوموتمتحديدم
اطهويق،مطيُفrلمأeمتحiويمSلىمصو ةمفوتوغرافيقم
حديثقمتثبتمهويiر.
متقديقمموميثبتمأنرممواطنمأمريك مإذامكنتممدم
ُططِدتمخو جماطوlيوتماطicحدةماألمريكيقمططقمتقدمم
موميثبتمأنرمأمريك ماطجنسيقمSندمومحصلتم
Sلىمقوومiر.

ميiولبماطقونوeممنوماإلفصوحمSنماطcعلوموتمطوكوطقم
حكوميقمأخرى.
متق riماطحوaقماسiبدامماطcعلوموتماطبوصقمقرم
طiنفيذم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةمأطم
غيرهممنمقرامجماألcSولماطحكوميقماطبوصقمقوطرSويقم
اطصحيقمأطماطرفوهيق.

متقديقمموميثبتمطضعرماطقونون ماطبو مقعدمم
كونرممواط ًنومأمريك ًّيو،مإذامطقمتكنممنممواطن م
اطوlيوتماطicحدة.

ميجبمتوخ ماطحذ ماطشديدمفيcوميiعلقمقوطكشفم
Sنم مcرمطقوومiرمطحcويقم مقماطcrوeماcialو Sم
اطبو مقرممنمسوءماlسiبدام.ميُعiبرماطكشفمSنم
مcرمأم ًراماخiيو يًّومحiىمSندموميُولبممنرماطرمقم
ُ
محولمطلبممنرماطكشفمSنم
قشكلممبوشر.مطف
اطرمق،مفيجبمأeمتسiفسرمSنماآلت :

مإذامكنتممواط ًنومأمريك ًّيو،مفيجوزمطرمطلبم
اطحصولمSلىمقوومقمقديلقمSبرماإلنiرنتممنم
خاللمحسوبمSocial Securityمmyمyاطcrوeم
اcialو Sةماطشبص ماطcجون مSلىم
اطcومعمwww.ssa.gov/myaccountم
yمiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.ميُرaىمزيو ةماطcومعم
www.ssa.gov/ssnumberمyمiوفرمقوإلنجليزيقم
فقطةمطالطالعمSلىمموئcقمقوطوlيوتماطcشو كقم
طاطicولبوتماألخرى.

ممومهوماطسببماطذيميiولبماطكشفمSنماطرمق؟
مكيفمسيiقماسiبدامماطرمق؟
مموذاميحدثمإذام فrتماطكشفمSنماطرمق؟

كيف يمكنني حماية رقم Social
( Securityالضمان االجتماعي)
الخاص بي؟

ممومهوماطقونوeماطذيميق riماطكشفمSنم مcر؟
ميcكنمأeمتسوSدكماإلaوققمSنمهذهماألسئلقمف م
اتبوذماطقرا ماطالزممقشأeممومإذامكنتمتريدماإلفصوحمSنم
مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو م
ً
قرمأمم.lمطمعمذطر،مإذامطقمتكنممiأكدا،مفالمتفصحمSنم
مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو م
قرمحiىميcكنرماطiأكدممنمأeمهنوكمحوaقمضرط يقم
طإلفصوحمSنه.

يجبمأeمتiعوملممعم مقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةماطبو مقرمSلىمأنهممعلوموتمسريقم
طأeمتiجنبماإلفصوحمSنهمقدطeمداع.مينبغ مأeمتحوفظم
ٍ
Sلىمقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةم
اطبوصقمقرمف ممكوeمآمنممعمأط امرماطcهcقماألخرى.م
lمتحcلهوممعرممومطقمتحiجمإطىمSرضهومSلىمصوحبم
اطعcلمأطمأحدممقدم ماطبدموت.

التواصل مع Social Security
(الضمان االجتماعي)

هنوكماطعديدممنماإلaراءاتماط iمنقوممقiوبيقهومطحcويقم
توaدمطرقمSديدةمطلiواصلممعنو،ممثلماطiواصلم
مcرممنمسوءماlسiبدام.مSلىمسبيلماطcثول،م
Sلىماإلنiرنت،مأطمSبرماطهوتف،مأطمطaهً ومطوaه.منحنم
نشiرطمتقديقمإثبوتمطلهويقممنماألشبو ماطذينم
هنومطإلaوققمSنمأسئلiرمططبدمiر.مسوهقمSocialم
يiقدموeمقولبمlسiبدالمقوومقم S ciمقرمبو مقرم
مقمطقوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeماcialو Sةماطبو
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 S ciمقرمyاطcrوeماcialو Sةمألكثرممنم85مSومً وم
ف متأمينماطحوضرمطاطcسiقبلممنمخاللمتقديقم
اإلSونوتمطاطحcويقماطcوطيقمطcاليينماألشبو مطوالم
حلقمحيوتهق.

تiوفرمقعضمهذهماطبدموتمقوطلغقماإلنجليزيقمفقط.م
طcسوSدترمSلىمإaراءمأcSولممعمإدا ةماطcrوeم
اcialو، Sمنوفرمخدموتماطiرcaقماطفو يقماطcجونيقم
Sبرماطهوتفمأطمطaهً ومطوaهمSندمزيو ترمطcكiبم
اطcrوeماcialو. S

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

اتصل بنا

أنسبمطريققمإلaراءمأcSولممعم S ciمقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialو Sةممنمأيممكوeمه مSبرماإلنiرنت
www.ssa.govمةتوفرمقوإلنجليزيقمفقط.yميcكنرم
تحقيقماطكثير.

إذامطقمتciكنممنماطدخولمSلىماإلنiرنت،مفنحنمنقدمم
اطعديدممنماطبدموتماطcؤتicقمSنمطريقماطهوتف،مSلىم
مدا ماطسوSقمطوالمأيومماألسبوع.ماتصلمقنوممجونًومSلىم
1-800-772-1213مأطمSلىماطهوتفماطنص مTTYyةم
َّ
ممنماطصcقم
مقم،1-800-325-0778مإذامكنتمتعون
أطمضعفمف ماطسcع.

ماطiقدممقولبوطحصولمSلىpبقHموExcSممyاطcسوSدةم
اإلضوفيقةمطدفعمتكوطيفمخوقمقSوم dقMمألدطيقم
اطوصفوتماطوبيق.

ميcكنمألحدمموظفينوماطردمSلىممكوطicرممنماطسوSقم
7مصبوحً ومحiىماطسوSقم7ممسوءً،ممنماlثنينمإطىم
اطجcعق،مإذامكنتمقحوaقمإطىماطiحدثممعمشبصم
مو.مطلحصولمSلىمخدموتماطiرcaقماطفو يقماطcجونيقم
َ
منقدمهو،ماققمSلىماطبطمطاطزمماطصcتمأثنوءم
اطi
اطiوaيهوتماطصوتيقماآلطيقمقوطلغقماإلنجليزيقمحiىميجيبم
أحدماطccثلين.مسيiواصلماطccثلممعمأحدماطicرcaينم
اطفو يينمطcسوSدترمSلىمإaراءماطcكوطcق.مإذامكوeم
منماطصعبمإنهوءمأcSوطرمSبرماطهوتف،مفسنحددمطرم
ً
موSدامف مأحدماطcكوتبماطcحليقمطلcrوeماcialو، Sم
كcومسنرتبمطحrو ممiرaقمفو يمف مطمتمزيو تر.م
نرaوممنرماطiحل مقوطصبرمطسعقماطصد مخاللمفiراتم
ً
اlنشغول؛مألنرممدمتواaهممعدlمSوط ًيوممنمانشغولم
اطهوتف،مطفiراتمانiظو مأطولمSلىماطهوتفممبلمأeم
تciكنممنماطiحدثمإطينو.منiولعمإطىمخدمiر.

ماطiقدممقولبمأغلبمأنواعماإلSونوت.
ماطعثو مSلىمنسخممنماطنشرات.
ماطحصولمSلىمإaوقوتمSنماألسئلقماطشوئعق.
مSندمإنشوءمحسوبمSocial Securityمmyم،ميcكنرم
فعلمأكثرممنمذطر.
ماسiعراضمقيو( Social Securityeالضمان
االجتماعي) الخاص بك.
ماطiحققممنممكوسبر.
مطبوSقمخووبماطiحققممنماإلSونوت.
متغييرمقيونوترمقشأeماإليداعماطcبوشر.
مطلبمقوومقمقSوم dقMمقديلق.

حدد موع ًدا لزيارة المكتب

ماطحصولمSلىماسciو ةمرA-1099/1042ررمقديلق.

يcكنرمإيجودمأمربممكiبمطرممنمخاللمإدخولم مزكم
اطبريديمف مصفحقماطويبمتحديدممومعماطcكوتبم
اطبوصقمقنومyمiوفرةمقوإلنجليزيقمفقطة.

مطلبمقدلمفومدمطبوومقم S ciمقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialو Sةم،مإذامطقمتققمقأيمتغييراتمطشو كتم
طlيiرمف مذطر.

إذامكنتمس ُiحrرممعرممسiنداتمطك منولعمSليهو،م
ّ
ً
رمأeمتلرماطcسiنداتميجبمأeمتكوeمنسبومأصليقم
فiذك
أطممعciدةممنمaهقمإصدا هو.
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