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 :Social Securityمفهوم بسيط

أغلبيهلمسلفادينيلدين يهايهلملق عدونيوأسرها،ي
وهويا يبلغيحوهليي50يالاونيشخصيايييوناوي.2021

يصليSecurityيSocialيتقري ًب يإلىيكليأسرةيويمسي
حا ةيجماعيهألاريكاانيتقري ًب ياييارحلةيا ياني
أعم رها.

ً
ولكنيلاييكنيهلزدفيأبدهيانيSecurityيSocialيأني
يكونياصدريهلدخليهلوحاديلألشخ صيعنديتق عدها،ي
بلييحليSecurityيSocialياحلينسبةيائويةيانيدخلي
هلع اليقبليهللق عديحسبيا يكسبهيطوهليحا ته.ي
ويخللفيابلغيالوسطيهألجوريهلذييتحليهالا مهفي
هللق عديSecurityيSocialياحلهيب خلالفياك سبكي
وهلوقتيهلذييتخل ريبدءيتلقييهالا مهتكيااه؛ياإذهيبدأفي
تلقييهالا مهتكياييع مي2022يايي“سنيهللق عدي
هلك ال”ي(رهجعيقسا «سن التقاعد الكامل»)،ياإني

إنن ينس عديهألاريكاانيانيكب ريهلسن،يوهلع الاني
هلذينيأصابوهيبإع قة،يوهألسريهلليييلواىيااز يأحدي
هلزوجانيأويهلوهلدين.يوبدهيةيانييوناوي،2021يوصلي
عدديهلذينيعملوهيوداعوهيضرهئبيSecurityيSocialيا ي
يقربياني176يالاونيشخص،يوتلقىيا ييقربياني
65يالاونيشخصيهالا مهفيSecurityيSocialيهلشزرية.

SSA.gov
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هذهيهلنسبةيهلمئويةيتلف وفيللصليإلىي%75ياام ي
يخصيأصح بيهلدخليهلمنخفضيللغ يةيإلىيا ييقربي
اني%40يتقري ًب يألصح بيهلدخليهلملوسط،يوا ييقربي
اني%27يألصح بيهلدخليهألعلى.يوإذهيبدأفيتلقيي
همالا مهفيبعديسنيهللق عديهلك ال،ياإنيهذهيهلنسبي
سلكونيأعلى،يأا يإذهيبدأفيتلقييهمالا مهفياييوقتي
ابكريعنيذلك،ياإنيهذهيهلنسبيسلكونيأقل.يويقولي
أغلبيهلمسلش رينيهلم لاانيإنكيسلحل جيإلىيا ي
يقربياني%70يانيهلدخليهلذييتحققهيقبليهللق عدي
للحا يحا ةيكريمةيعنديهللق عد،يويشمليهذهيهالا مهفي
SecurityيSocialيهلخ صةيبك،يوهسلثم رهتك،يوادخرهتكي
هلشخصاة.

خدمات  Social Securityأرحب من مجرد
التقاعد
يعلقديهلكثاريانيهلن سيأنيSecurityيSocialياجردي
برن اجيلللق عد،يولكنياييحانيأنيأغلبيهلذينييللقوني
همالا مهفيانيهلملق عدين،يإميأنيهن كيآخرينييللقوني
همالا مهفيألنزا:
ِّ
قةياؤهلة.
يأشخ صييع نونيانيإع
يموجي/يموجةيأويطفليلشخصييحصليعلىي
همالا مهف.
ييموجياطلقي/يموجةياطلقةيلشخصييحصليعلىي
SecurityيSocialيأوياؤهليللحصوليعلاه.

إنن ينريديانكيأنيتدركيا ييمكنيأنييعناهيSocialي
Securityيلكيولمسلقبليأسرتكيهلم لي.يتوضحيهذهي
هلنشرة،يفهم االمتيازات،يأس سا فيبرهاجيهللأااني
هلخ صةيب للق عد،يوهإلع قة،يوهلورثةيهلليييقداز ي
Securityي.Social

ييموجي/يموجةيأويطفليلع اليالواى.
ييموجياطلقي/يموجةياطلقةيلع اليالواى.
يأحديهلوهلدينيهللذينييعولزم يع اليالواى.

يعملينظ ميSecurityيSocialيهلح لييعلىيهذهيهلنحو:ي
تداعيهلضرهئبيأثن ءيالرةيعملكيإلىيSecurityي.Socialي
ونحنينسلخدميأاوهليهلضرهئبيلداعيهمالا مهفيإلى:

ً
قديتكونياؤهاليللحصوليعلىيSecurityيSocialيايي
أييسن،ياذلكييلوقفيعلىيظرواك.ياييهلوهقع،ي
نداعيهالا مهفيلألطف ليأكثريام ييداعهيأييبرن اجي
حكواييآخر.

يهألشخ صيهلذينيتق عدوهيب لفعل.
ِّ
فياؤهلة.
يهألشخ صيهلذينييع نونيانيإع ق

ضرائب  Social Securityالتي تدفعها

يورثةيهلع الانيهلذينيتواوه.
يهألشخ صيهلذينييعولزايهلمسلفادون

نحنينسلخدميضرهئبيSecurityيSocialيهلليي
تداعز يأنتيوغاركيانيهلع الانيلداعيهالا مهفي
Securityي.Social

مييلايهمحلف ظيب لم ليهلذييتداعهياييصورةيضرهئبي
اييحس بيشخصييللسلخداهيعنديهلحصوليعلىي
هالا مهتك،يانحنينسلخدميضرهئبكيلنداعز يإلىي
هألشخ صيهلذينييحصلونيعلىيهالا مهتزايح ل ًا .ي
ثاي ُترسليأييأاوهليغارياسلخداةيإلىيصن ديقي
هئلم ناةييملكز يSecurityي،Socialيولاسيإلىيحس بي
شخصييب سمك.

إنيا يتداعهيانيضرهئبيSecurityيSocialييلوقفيعلىي
ا يتكسبه،يوهويا يمييزيديعنيابلغياعان.يواييع مي
2022يتبلغيقامةيهذهيهلمبلغي147,000يدومريأاريكي.

ضرائب Medicare
تداعيضرهئبيMedicareيهلمسلحقةيعلىيجماعيأجوركي
أويص ايياك سبكيانيعملكيهلخ ص.يوهذهيهلضرهئبي
اخصصةيللغطاةي.Medicare

ازايهمالا مهف
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ً
ينداعيأيض يانيصن ديقيهمئلم نيهذهيتك لافيإدهرةي
كم
ُ
هلبرهاجيهلل بعةيلن .ياإنن ين َعديإحدىيأكثريهلزائ فيكف ءةي
اييهلحكواةيهلفادرهلاة،يونحنينعمليعلىيتحسانز ي
يواً يبعدييوم.يوانيكليدومريتداعهياييضريبةيSocialي
،Securityيننفقيأقليانيسنتيوهحديعلىيإدهرةي
هذهيهلبرن اج.

إذا كنت
تعمل ضريبة  Socialضريبة
Medicare
لدى شخص Security
آخر

تداعيأنت

%6.2

%1.45

يداعيص حبي
هلعمل

%6.2

%1.45

في حالة العمل لحسابك الخاص

تداعيأنت

%12.4

ويذهبيإجم لييابلغيضرهئبيMedicareيهلليي
تداعز يإلىيصندوقيهئلم نيييداعيبعضيتك لافي
هلمسلشفا فيوخدا فيهلرع يةيذهفيهلصلةيلجماعي
هلمسلفادينياني.Medicareيوتلولىي&يMedicareي
forيCentersيServicesيMedicaidإدهرةي،Medicareي
وميتديرهيSecurityي.Social

%2.9

ضريبة  Medicareاإلضافية
يداعيهلع الونيضريبةيMedicareيإض ااةيبنسبةي%0.9ي
ً
وميحدهياعا ًن .يويعرضيهلجدولي
علىيهلدخليهلذيييلج
هلل لييهلحدوديهلم لاةيبن ءًيعلىيهلح لةيهمجلم عاةي
عنديتقديايهإلقرهريهلضريبي:

ما يجب أن تعرفه عن Social
 Securityفي أثناء فترة العمل
رقم  Social Securityالخاص بك

الحالة
االجتماعية عند تقديم الحد المالي
اإلقرار الضريبي

إقرهرياشلركيلشخصانيالزوجان

250,000يدومر

إقرهريانفصليلشخصيالزوج

125,000يدومر

إقرهريلشخصيأعزب

200,000يدومر

ربيهألسرةي(اعيشخصياؤهل)

200,000يدومر

أرالياؤهليويعولي/يأرالةياؤهلةي
وتعول

200,000يدومر

رقايSecurityيSocialيهلخ صيبكيهويحلقةيهلوصليبانكي
وبانن .يأنتيبح جةيإلاهيللحصوليعلىيوظافةيولداعي
هلضرهئب.يونحنينسلخدميرقايSecurityيSocialيهلخ صي
بكيلللبعياك سبكياييأثن ءيالرةيعملكيوهالا مهتكيبعدي
أنيتبدأيهلحصوليعلىيSecurityي.Social
ميتحمليبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةيبك.يوينبغيي
أنيتلوخىيهلحذريعنديإعط ءيرقايSecurityيSocialي
هلخ صيبكيألحد؛يحاثيإنيسرقةيهلزويةيانيأسرعي
هلجرهئايهنلش ًرهيهلاوم.يوايياعظايهألحا ن،ييسلخدمي
لصوصيهلزويةيرقايSecurityيSocialيهلخ صيبكي
ورصادكيللحصوليعلىيهلمزيديانيهألاوهليب سمك.يثاي
يسلخداونيبط ق فيهمئلم نيومييداعونيهلفوهتار.

أين تذهب أموال ضرائب Social Security
التي تدفعها
اييع مي،2022ييذهبينحوي85يسن ًل يانيكليدومري
تداعهياييضرهئبيSecurityيSocialيأثن ءيعملكيإلىي
صندوقيهئلم نيييداعيهالا مهفيشزريةيللملق عديني
هلح لاانيوأسرها،يوإلىيورثةيهلع الانيهلملوااني
انيأموهجيوأطف ل.يويذهبيا ييقربياني15يسن ًل ي
إلىيصندوقيهئلم نيييداعيهالا مهفيإلىيهلمع قاني
وأسرها.

نلع الياعيرقايSecurityيSocialيهلخ صيبكيوسجالتن ي
بسريةيت اة.يوإذهيطلبيان يشخصياعلوا فيخ صةي
بك،يالنينمنحهيأيياعلوا فيدونياوهاقةيخطاةيانكي
إميإذهيك نيهلق نونييلطلبيذلكيأوييأذنيبه.
هتصليبن يإذهيكنتيبح جةيإلىيرقايSecurityيSocialيأوي
إذهيهحلجتيإلىيتغااريهسمكيعلىيبط قلكيهلح لاة.ي
إذهيكنتيميتريديسوىيبط قةيSecurityيSocialيبديلة،ي
يمكنكيطلبيوهحدةيعبريهإلنلرنتيب سلخدهميحس بي
Social Securityي.myيوينطبقيهذهيط لم يأنكيميتطلبي
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لمزيديانيهلمعلوا ف،يهقرأيرقم وبطاقة الضمان
االجتماعي الخاص بكي(نشرةيرقاي.)05-10002-ARي
وإذهيلايتكنياوهط ًن ،يا قرأيأرقام الضمان االجتماعي
لغير المواطنيني(نشرةيرقاي.)05-10096-AR

تغااريهمسايأويأييتغااريآخرياييبط قلك،يوكنتي
تسلواييهلملطلب فيهألخرى.يوإذهيلايتلمكنيانيطلبي
بط قةيبديلةيعبريهإلنلرنت،يا ُارجىيهمتص ليبن .
إذهيكنتيتريديتغااريهسمكيعلىيبط قلكيهلح لاة،ي
اسنطلبيانكيإكم لينموذجيطلبيبساط،يكم ي
سنطلبيهمطالعيعلىيبعضيهلمسلندهفيهلمعانة.ي
ً
ياعلمدةي
ويجبيأنينرىيهلمسلندهفيهألصلاةيأوينسخ
َ
صدرة.يمينقبليهلنسخيهلفوتوغرهااةيأوي
انيهلجزةيهلمُ ِ
هلنسخيهلموثقةيانيهلمسلندهف.

جماعيخدا تن يهلخ صةيب لبط ق فياج ناة؛يحاثيمي
ً
ضىيأييرسومياطلق ياق بليا ينقداهيانيخدا في
نلق
خ صةيب لبط قة.

للحصوليعلىيرقايSecurityيSocialيأويبط قةيبديلة،ي
يجبيأنيتثبتياوهطنلكيهألاريكاةيأويوضعيهلزجرةي
هلخ صيبك،يوعمرك،يوهويلك.يمينحل جيإلىيإثب فيعلىي
اوهطنلكيهألاريكاةيوعمركيللحصوليعلىيبط قةيبديلةي
إذهيك نيهإلثب فياوجو ًدهيب لفعلياييسجالتن .ينحنيمي
نقبليإمياسلندهفياعانةيكإثب فيللموهطنةيهألاريكاة،ي
وتشمليشز دةيااالدكيهألاريكاةيأويجوهميهلسفري
هألاريكييأويشز دةيهللجنسيأويشز دةيهلموهطنة.يإذهي
لايتكنياوهط ًن يأاريك ًا ،يااجبيأنينرىياسلنديهلزجرةي
هلذيييثبتيتصريحيهلعمل.يوإذهيلاييكنيلديكيتصريحي
عمل،ياسوفيتنطبقيقوهعدياخللفة.
إلثب فيهلزوية،ياإنن ينقبليهلمسلندهفيهلح لاةيهلليي
يظزريعلاز يهسمكيواعلوا تكيهلشخصاةيويفضليأني
تكونيعلاز يصورةيحديثةيلك،يويمكنيأنيتكونيهذهي
هلمسلندهف،ياثليرخصةيهلقا دة،يأويبط قةيهويةيأخرىي
ص درةيعنيهلومية،يأويجوهميسفريأاريكي.

كيف تصبح مؤه ًال للحصول على
Social Security
اييالرةيعملكيواييأثن ءيداعكيللضرهئب،يتكسبي
“نق ط”يSecurityي.Socialيواييع مي،2022يسلكسبي
نقطةيوهحدةيعنيكلي1,510يدومرهفيأاريكاةياني
اك سبك،يبحديأقصىيأربعينق طيلكليع م.يوع دةيا ي
يرتفعيهلمبلغيهلالمميللحصوليعلىينقطةيوهحدةيكليع م.
يحل جياعظايهلن سيإلىي40ينقطةي(10يسنوهفي
انيهلعمل)يكيييلأهلوهيللحصوليعلىيهمالا مهف،ي
بانم ييحل جيهألشخ صيهألصغريس ًن يإلىينق طيأقلي
لكيييلأهلوهيللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيأويلكيي
يلأهليأارهديأسرهايللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثةي
عنديوا ةيهلع ال.

ما يتعين عليك معرفته بخصوص
االمتيازات

ولللقدميبطلبيتغااريهمسايعلىيبط قةيSocialي
Securityيهلخ صةيبك،ييجبيعلاكيتقدياياسلنديص دري ميتحليهالا مهفيSecurityيSocialيسوىياحليبعضي
ِّ
حدي ًث ييثبتيأنهيقديتايتغااريهسمكيبشكليق نوني.
قةياؤهلة،يأوي
اك سبكيعنديتق عدك،يأويإص بلكيبإع
وا تك.ينحنينسلندياييداعيهالا مهتكيإلىيهلمبلغي
هحرصيعلىيحم يةيبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةي
هلذييكسبلهياييأثن ءيحا تكيهلمزناة؛ياكلم يهرتفعي
ً
بكيحاثينضعيحدهيلعدديهلبط ق فيهلبديلةيهلليييمكنكي هلدخليهلذييتحققهيطالةيحا تك،يهمدهدفيهمالا مهفي
هلحصوليعلاز يوهىيثالثيارهفياييهلع ميو10يبط ق في هللييتلملعيبز .يوإذهيك نتيهن كيبعضيهلسنوهفيلاي
خالليالرةيوجودكيعلىيقاديهلحا ة.يمييلايهحلس بي
تعمليااز ،يأويك نتياك سبكيانخفضة،ياقدييقليابلغي
تغااريهمسايبشكليق نونييوغاريذلكيانيهمسلثن ءهفي همالا مهفيعم يإذهيكنتيتعمليبشكليث بت.
ضمنيهذهيهلحدود.يعلىيسباليهلمث ل،يقديمييُحلسبي
تغااريح لةيعدميهلموهطنةيهلذيييلطلبيتحديثيهلبط قةي
ضمنيهذهيهلحدود.يوقديميتنطبقيهذهيهلحدوديإذهي
ك نيبإاك نكيإثب فيح جلكيإلىيهلبط قةيللجنابكي
ي َُعديهخلا ريوقتيبدهيةيتل ِ ّقييهالا مهفيهللق عديانيأهاي
اشقةيكبارة.
هلقرهرهفيهللييسللخذه ياييحا تك.يإذهيهخلرفيهلبدءي
اييتل ِ ّقييهمالا مهفيعنديوصولكيإلىيسنيهللق عدي

امتيازات التقاعد
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هلك ال،ياسوفيتللقىيابلغيهالا مهتكيب لك ال،ي
وسنقلليانيابلغيهالا مهتكيإذهيبدأفيتل ِ ّقييهمالا مهفي
ً
ال.ييمكنكيأيض ي
قبليهلوصوليإلىيسنيهللق عديهلك
هخلا ريهمسلمرهرياييهلعمليبعديتج وميسنيهللق عدي
هلك ال.يوإذهياعلتيذلك،ياإنيهالا مهتكيسلزيديعني
هلوقتيهلذييوصلتيااهيإلىيسنيهللق عديهلك ال،ي
حلىيتبدأياييتل ِ ّقييهمالا مهفيأويتصليإلىيسني
70يع اً .

شزريانيوقتيبلوغكيسنيهللق عديهلك اليإلىيأنيتبدأي
اييتلقييهمالا مهفيأويتصليإلىيسني،70يأيزم يأقرب.ي
يلواريهلمزيديانيهلمعلوا فيحولينق طيهللق عديهلملأخري
علىياوقعن يعلىيهلرهبطيهلل لي:يwww.ssa.gov/
benefits/retirement/planner/delayret.htmlي
(الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط).

التقاعد المبكر

سن التقاعد الكامل

يجوميلكيهلبدءياييتلقييهمالا مهفيابك ًرهياييسني
.62يوسنخفضيهالا مهتكيإذهيبدأفيابك ًرهياييتلقاز يبم ي
يقربياني%0.5يلكليشزريتبدأياييتلقييهمالا مهفي
ااهيقبليسنيتق عدكيهلك ال.يعلىيسباليهلمث ل،ي
إذهيك نيسنيتق عدكيهلك الي67يو7يأشزر،يوقمتي
ب للسجالياييSecurityيSocialياييسني،62يالني
تحصليإميعلىي%70يانيهالا مكيهلك ال.

إذهيكنتيقدي ُولدفياييهلفلرةيا يباني1943يو،1960ي
تزيديتدريج ًا يهلسنيهللييتصبحيااز يهالا مهفيهللق عدي
هلك الةياسلحقةيهلداعيللصبحي67يع اً .ياييع مي
،2022يإذهيكنتيقدي ُولدفياييع مي1954يأويقبليذلك،ي
اأنتياؤهليب لفعليللحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيهلك الة.يهسلخدميهلجدوليهلل لييلمعراةي
سنيتق عدكيهلك ال.

عام الميالد

سن التقاعد الكامل

1955

66يوشزرهن

1956

66يو4يأشزر

1957

66يو6يأشزر

1958

66يو8يأشزر

1959

66يو10يأشزر

1960يأويبعديذلك

67

1954-1943

بمجرديهتخ ذكيهلقرهريبشأنياوعديتل ِ ّقييهمالا مهف،ي
يمكنكيهللقدميبطلبيللحصوليعلىيهالا مهفي
تق عديSecurityيSocialيعلىياوقعن يعلىي
هلرهبطيهلل لي:يwww.ssa.gov/benefits/
retirement/apply.htmlي(الواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط).
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إذا كنت تعمل وتحصل على االمتيازات
ً
يمكنكياوهصلةيهلعمليوهلحصوليأيض يعلىيهالا مهفي
هللق عد.يلنييقلليا يتحققهيانياك سبياييشزري
بلوغكيسنيهللق عديهلك الي(أويبعده)يانيهالا مهفي
SecurityيSocialيهلخ صةيبك،يبليإنيهلعمليبعديسني
هللق عديهلك اليانيشأنهيأنييزيديانياسلحق تك؛ي
إميأنهيسالعانيعلان يتقلاليهالا مهتكيإذهيتج ومفي
اك سبكيحدو ًدهياعانةياييهألشزريهللييتسبقي
بلوغكيسنيهللق عديهلك ال.

مالحظة:يعلى الرغم من أن سن التقاعد الكامل
آخذة في االرتفاع ،فال يزال عليك التقدم بطلب
الحصول على امتيازات  Medicareقبل ثالثة أشهر من
بلوغك سن  .65وإذا انتظرت لوقت أطول ،فقد يكلفك
التأمين الطبي ( Medicareالجزء الثاني) وتغطية
العقاقير الموصوفة طبيًا (الجزء الرابع) المزيد من المال.

إذهيكنتيتعمليلكنكيبدأفيتل ِ ّقييهمالا مهفيقبلي
ً
هيوهحدهي
سنيهللق عديهلك ال،ياسوفينخصايدوم ًر
انيهمالا مهفياق بليكليدومرينيانياك سبكيهلليي
تلج وميهلحديهلسنوي.ياييع مي،2022ييبلغيهذهيهلحدي
19,560ييدوم ًرهيأاريك ًّا .

التقاعد المتأخر
إذهيهخلرفيتأخاريتلقييهمالا مهفيإلىيا يبعديسني
هللق عديهلك ال،ياسوفينزيديهالا مهتكيبنسبةيائويةي
اعانة،يتبعً يلع ميااالدك.يوسنضافيهلزي دةيتلق ئ ًا يكلي
ازايهمالا مهف
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اييع ميوصولكيإلىيسنيهللق عديهلك ال،ينخفضي
ً
هيوهحدهيانيهالا مهتكياق بليكليثالثةيدومرهفي
دوم ًر
تجناز يوتزيديعنيحديسنويياخللفي(51,960يدوم ًرهي
أاريك ًّا ياييع مي.)2022يوساسلمريذلكيإلىيأنييأتيي
هلشزريهلذييتصليااهيإلىيسنيهللق عديهلك ال.

امتيازات اإلعاقة
إذهيتعذريعلاكيهلعمليبسببيح لةيبدناةيأوينفساةي
انيهلملوقعيأنيتدوميلع ميوهحديعلىيهألقليأويتؤديي
إلىيهلوا ة،ياقديتلأهليللحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيلإلع قة.

بمجرديوصولكيإلىيسنيهللق عديهلك الييمكنكي
همسلمرهرياييهلعمل،يولنينخفضيهالا مهفيهللق عدي
انيSecurityيSocialيهلخ صةيبكيازم يك نيهلمبلغي
هلذييتكسبه.

تخللفيقوهعديهإلع قةيعنيخططيهلزائ فيهلخ صةيأوي
هلزائ فيهلحكوااةيهألخرى؛يا للأهليمالا مهفيهإلع قةي
هلمقداةيانيهائ فيأويبرهاجيأخرىيمييعنييأنكي
اؤهليللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيلدين .يكم يأني
لمزيديانيهلمعلوا فيحوليكافاةيتأثاريهلعمليايي
وجوديتقريريانيطبابكييؤكديأنكيتع نييانيإع قةيمي
مهتك،يهقرHow Work Affects Your Benefits
ي
هالا
ً
يعنييأنكيسلصبحياؤهاليبشكليتلق ئييللحصولي
(05-10069يNo.ي)Publicationي(أيكيف يؤثر العمل
علىيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قة.يلمزيدياني
في امتيازاتك ،نشرة رقم ،05-10069يالواريب للغةي
هلمعلوا فيحوليهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قة،ي
هإلنجلازيةياقط).
هقرأيإعانات اإلعاقةي(نشرةيرقاي.)05-10029-ARي
يمكنكيهللقدميبطلبيهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
مالحظة:يهألشخ صيهلذينييعملونيويللقونيهالا مهفي
هإلع قةيانيSecurityيSocialيأويSSIيلزايقوهعدياخللفةي Securityيلإلع قةيعلىياوقعن يهإللكلرونييايي
بخصوصيهلمك سب.ييجبيعلازايإبالغن ياو ًرهيعنيجماعي www.ssa.gov/benefits/disabilityي
(الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط).ي
اك سبزايبغضيهلنظريعنيهلمبلغيهلذيييجنونه.
قدييلأهليهألشخ ص،يبمنياازايهألطف ل،يذووي
هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودة،يوهلذينييع نوني
انيإع قةيللحصوليعلىيداع فيهإلع قةيانيخاللي
إذهيكنتيتللقىيهالا مهفيهألراليأويهألرالة،ييمكنكي
هللحويليإلىيهالا مهفيهللق عديهلخ صةيبكيبمجرديبلوغي برن اجي.SSIيلمزيديانيهلمعلوا فيعني،SSIيهقرأ
سني.62يويمكنيأنييلايذلكيعلىيهالرهضيأنيهالا مهفي Supplemental Security Income )SSI( )Publicationي
هللق عديهلخ صةيبكيأكثريانيهلمبلغيهلذييتللق هياق بلي 05-11000ي( )No.نشرةيرقاي،05-11000يالواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط).
اك سبيموجكيهلملواىي/يموجلكيهلملوا ة.يويمكنكي
اييكثاريانيهألحا نيتلقييهالا ميوهحديبقامةياخفضةي
اييح لةيإص بلكيبإع قة،يقدميطل ًب يللحصولي
ثايهللحويليبعديذلكيإلىيهمالا ميهآلخريبك اليقاملهي
علىيهالا مهفيهإلع قةياييأقربيوقتيامكني
عنديهلوصوليإلىيسنيهللق عديهلك ال.يتلسايهلقوهعدي
ألنيهألارييسلغرقيع دةيعدةيأشزريلمع لجةيأيي
ب للعقاديوتخللفيتبعً يلح للك،يااليتلرددياييهللحدثي
اط لبةيب الا مهفيهإلع قة.يقدينلمكنيانياع لجةي
إلىيأحديامثلان يعنيهلخا رهفيهلمل حةيلك.
اط لبلكيبشكليأسرعيإذهيك نيلديكيا ييلييوقتي
هللقدميب لطلب:
لمزيديانيهلمعلوا فيعنيهالا مهفيهللق عد،يهقرأي

امتيازات التقاعد لألرمل أو األرملة

05-10035يNo.ي)Publicationي)Retirement Benefitsي
(امتيازات التقاعد،ينشرةيرقاي،05-10035يالواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط).

يهلسجالفيهلطباةيوتوهريخيهلعالج فيهللييتلقالز ي
امنيتلع الياعزايانيأطب ء،يواع لجان،ي
واسلشفا ف،يوعا دهف،يوأخص ئاانيهجلم عاان.
ينل ئجياحوص تكيهلمعملاةيوغاره يانيهمخلب رهف.
يأسم ءيهألطب ءيوهلعا دهفيوهلمسلشفا فيهلذيني
تذهبيإلازا،يوعن وينزا،يوهوهتفزا،يوأرق مي
هلف كسيهلخ صةيبزا.

ازايهمالا مهف
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ً
يأيض ،ياييظليظروفياعانة،يأنينداعيهمالا مهفي
يمكنن
إلىيهبني/يبنتيهلزوجي/يهلزوجة،يأويهلحفاد،يأويحفادي
هلزوجي/يهلزوجة،يأويطفليالبنى.يإذهيأصبحتيأبً يأويأاً ي
لطفليبعديأنيبدأفيتلقييهالا مهتك،ياأخبرن يبشأني
ً
نيهلطفلياؤهالي
هلطفليحلىييمكنن يتقريريا يإذهيك
للحصوليعلىيهمالا مهفيأميم.

يأسم ءيجماعيهألدويةيهللييتلن ولز .
يأسم ءيأصح بيهلعمليهلذينيعملتيلديزايوهلمز مي
هلوظافاةيهللييقمتيبز يخالليآخري15يع اً .

قد تكون امتيازاتك خاضعة للضرائب
سالعانيعلىيبعضيهلذينييحصلونيعلىيSocialي
Securityيداعيضرهئبياسلحقةيعلىيهالا مهتزا.ييداعي
قرهبةي%40يانيهلمسلفادينيهلح لاانيلدين يضرهئبي
علىيهالا مهتزا.

ما المبلغ الذي يمكن ألفراد األسرة الحصول
عليه؟
قدييلأهليكليارديانيأارهديهألسرةيمالا ميشزريي
يصليإلىينصفيابلغيهالا ريSecurityيSocialيهلخ صي
ً
كيحدهياسموحً ي
ب للق عديأويهإلع قةي،يإميأنيهن
بهيإلجم لييهلمبلغيهلنقدييهلذيييمكنيداعهيلكي
وألسرتك.يويخللفيهلحديهلمسموحيبه،يلكنهييع دلي
بشكليع ميا ييقربياني%150يإلىي%180يانيهالا مي
هللق عديأويهإلع قة.

قدييلعانيعلاكيداعيهلضرهئبيهلمسلحقةيعلىي
هالا مهتكيإذهيقداتيإقره ًرهيضريب ًا ياادرهل ًا يبصفلكي
«ار ًده»يوك نيإجم لييدخلكيأكثرياني25,000دومري
ً
هياشلرك ،ياقدييلعانيعلاكي
أاريكي.يوإذهيقداتيإقره ًر
داعيهلضرهئبيإذهيك نيإجم لييدخلكيودخليموجكي/ي
موجلكيأكثرياني32,000يدومريأاريكي.يلمزيدياني
هلمعلوا ف،يهتصليب لرقايهلمج نييهلخ صيبـيInternalي
1-800-829-3676يServiceي.Revenue

إذا كنت مطل ًقا  /مطلقة

امتيازات أسرتك

ً
إذهيكنتياطلق ي/ياطلقة،ياقديتلأهليموجلكيهلس بقةي
/يموجكيهلس بقيللحصوليعلىيهمالا مهفيهلمسلحقةي
علىياك سبك.يواييبعضيهلح مف،يقديتحصليهلزوجةي
هلس بقةي/يهلزوجيهلس بقيعلىيهمالا مهفيحلىيلويلاي
تكنيأنتيتللق ه .يلللأهل،ييجبيعلىيهلزوجيهلمطلقي/ي
هلزوجةيهلمطلقة:

عنديبدءيتلقييهالا مهفيSecurityيSocialيلللق عدي
ً
قة،يقدييلأهليأيض يأارهديآخرونيانيهألسرةي
أويهإلع
للحصوليعلىيهالا مهف.يعلىيسباليهلمث ل،ييمكني
داعيهمالا مهفيلزوجكي/يلزوجلك:
يإذهيك نيسنه/سنز ي62يع اً يأويأكثر.
يأوياييأييسنيإذهيك نييعلني/تعلنييبطفلكي(يجبي
أنييكونيعمريهلطفليأقلياني16يسنةيأوييع نيياني
إع قةيويحقيلهي/يلز يهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيهلوهردةياييسجلك).

يأنييكونيقديهسلمريموهجهي/يموهجز يانكيلمدةي10ي
أعوهميعلىيهألقل.
يأنييكونيهلطالقيانكيقديتايانذيع َاانيعلىيهألقلي
اييح لةيلايتلقدميبطلبيللحصوليعلىيهمالا مهفي
حلىيهآلن.
يأمييقليسنهي/يسنز يعني62يع اً .

ً
ويمكنيأيض يداعيهمالا مهفيإلىيأومدكيغاريهلملزوجاني
إذهيك نوه:

يأنييكونيغاريالزوجي/يتكونيغاريالزوجة.

يأصغرياني18يع اً .

ً
يتبعً
يللظروف،يأمييكونياسلحق ي/يتكونياسلحقةي
للحصوليعلىيهالا مياق بليعمله/عملز ،يوهلذيي
يع دلينصفيهلمبلغيهلك اليهلوهردياييسجالتكيأوي
يزيديعنه.

يباني18يو19يع اً ،يلكنزايطالبيالفرغونيايي
هلمرحلةيهمبلدهئاةيأويهلث نوية.
ِّ
قةياؤهلةي
ياييسني18يع اً يأويأكثريويع نييانيإع
(يجبيأنيتكونيهإلع قةيقديبدأفيقبليسني22يع اً ).

ازايهمالا مهف
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يأمييقليعمره/عمره يعني60يع اً ي(أوي50يإذهيك ني
ِّ
قةياؤهلة)يوقديهسلمريموهجه/موهجز ي
يع نييانيإع
بكيلم يمييقليعني10يأعوهم.

امتيازات الورثة
قديتلأهليأسرتكيعنديوا تكيللحصوليعلىيهالا مهفي
هسلن ًدهيإلىيعملك.

يأويأنييكونياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلي
اؤهليللحصوليعلىيهمالا مهفيهعلم ًدهيعلىي
اك سبك.

وانيبانيأارهديهألسرةيهلذينييمكنزايتلقييهالا مهفي
هألراليأويهألرالةيإذهيك نيأييانزم :

ً
أمييكونياسلحق يللحصوليعلىيهالا مييعلمديعلىي
ي
عملهيهلخ ص،يوهلذيييع دليابلغيهللأاانيهلك الي
هلوهردياييسجالتكيأويأكثريانه.

ياييسني60يأويأكثر.
ِّ
قةياؤهلة.
ياييسني50يأويأكثريوك نييع نييانيإع

يأمييكونيالزوجً ياييهلوقتيهلح لي،يا يلاييكني
هلزوهجيهلث نييقديوقعيبعديسني60يأويبعديسني50ي
ِّ
قةياؤهلة.
إذهيك نييع نييانيإع

يأوياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلكيهلذيييقلي
ِّ
قةياؤهلةي
سنهيعني16يع اً ،يأويك نييع نييانيإع
ويحقيلهي/يلز يهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيهلوهردةياييسجلك.

لنيتؤثريهمالا مهفيهلمداوعةيلزوجةيس بقةي/يموجي
س بقيايياب لغيهمالا مهفيهلمداوعةيللورثةيهآلخريني
امنييللقونيهالا مهفيهعلم ًدهيعلىيسجلياك سبك.

يسلطاعيأومدكيكذلكيتلقييهمالا مهف،يإذهيك نوهيغاري
الزوجان،يوك نوه:
يأقلياني18يع اً .

مالحظة:يإذا وافتك المنية وأقدم الزوج السابق /
الزوجة السابقة على الزواج مرة أخرى بعد سن ،60
فقد يتأهل للحصول على امتيازات Social Security
اعتمادًا على عملك أو عمل الزوج الجديد  /الزوجة
الجديدة ،أيهما أعلى.

يباني18يو19يع اً ،يلكنزايطالبيالفرغونيايي
هلمرحلةيهمبلدهئاةيأويهلث نوية.
ِّ
قةياؤهلةي
ياييسني18يع اً يأويأكثريويع نونيانيإع
(يجبيأنيتكونيهإلع قةيقديبدأفيقبليسني22يع اً ).

ما المبلغ الذي سيحصل عليه ورثتك؟

ب إلض اةيإلىيذلك،ييمكنيلوهلديكيتلقييهالا مهفي
علىياك سبكيإذهيك ن ييعلمدهنيعلاكيا ل ًا يايينصفي
إع للزم يعلىيهألقل.

يللقىيورثلكينسبةيائويةيانيهالا ميSecurityيSocialي
هألس سييهلخ صيبك،يوتلرهوحيع دةياني%75يإلىي
ً
كيحدهياسموحً يبهيللمبلغي
%100يلكليانزا،يإميأنيهن
ًّ
هلنقدييهلذيييمكنيداعهيشزري يألسرةيهلملواي.ي
ويخللفيهلحديهلمسموحيبهيلكنهييع دليبشكليع ميا ي
إذهيك نيلديكيا ييكفييانيهلنق ط،ياقدييُداعيابلغي255ي يقربياني%150يإلىي%180يانيابلغيهمالا م.
دوم ًرهيأاريك ًّا ييُقدميارةيوهحدةيبعديهلوا ة.يقدينداعيهذهي
ُ
صريإذهيتوارفي
همالا ميإلىيهلزوجي/يهلزوجةيأويهألطف
ليهلق ّ
اازايبعضيهلملطلب ف.

دفعة ُتقدم مرة واحدة بعد الوفاة

متى تكون مستعدًا لطلب الحصول
إذا كنت مطل ًقا/مطلقة ولديك زوجة سابقة /على االمتيازات

ينبغييأنيتلقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهفيقبلي
أربعةيأشزريانيهلل ريخيهلذييترغبياييبدءيتلقيي
ً
مهتكيااه.يوإذهيلايتكنياسلعدهيلللقدميبطلبي
هالا
هلحصوليعلىيهالا مهفيهللق عديحلىيهآلن،يلكنكيتفكري
اييهلقا ميبذلكي،ياانبغييأنيتزورياوقعن يهإللكلرونيي
مسلخدهمياخططن يهللثقافييهلخ صيب للق عديعلىي

زوج سابق على قيد الحياة

ً
إذهيكنتياطلق /اطلقة،ياقديتلأهليهلزوجةيهلس بقة/
هلزوجيهلس بقيللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثةيهعلم ًدهي
علىياك سبكيعنديوا تك.يويجبيأنيتلوارياازاي
هلملطلب فيهلل لاة:
ازايهمالا مهف
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www.ssa.gov/benefits/retirementي(الواري
ب للغةيهإلنجلازيةياقط).يولللقدميبطلبيهلحصوليعلىي
هالا مهفيهإلع قةيأويهلورثة،يينبغييأنيتلقدميبمجرديأني
ً
تصبحياؤهال.

يإثب فيهلموهطنةيهألاريكاةيأويهلوضعيهلق نونييللزجرةي
إذهيلايتكنيأنتي(أويطفلك)يانياوهلاديهلومي في
هلملحدة.
يشز دةيااالديهلزوجةي/يهلزوجيورقايSecurityيSocialي
اييح ليتقداز ي/يتقداهيطل ًب يللحصوليعلىي
همالا مهفيهعلم ًدهيعلىياك سبك.

يمكنكيهللقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهفي
علىياوقعن يهإللكلرونييعلىيهلرهبطيهلل لي:ي
www.ssa.gov/benefits/retirementي
(الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط).

يشز دةيموهجكي(عنديهللسجاليهعلم ًدهيعلىي
اك سبيهلزوجي/يهلزوجةيأويعنديتسجاليموجكي/ي
موجلكيهعلم ًدهيعلىياك سبك).

إذهيك نيلديكيحس بيSocial Securityيmyي
شخصي،ييمكنكيهلحصوليعلىيتقديريمالا مهفي
هللق عديهلشخصاةيهلخ صةيبكيواعراةيتأثارهفي
هلسان ريوه فيهلمخللفةيلسنيهللق عد.يوإذهيلاي
يكنيلديكيحس بيSocial Securityيmyيشخصي،ي
اأنشئيحس بً يانيخالليهلموقعيهإللكلرونيي
www.ssa.gov/myaccountي
(الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط).

يوثاقةيإنز ءيهلخداةيهلعسكريةيإذهيكنتيقديأديلز .
يأحدثينموذجيW-2يخ صيبك،يأويإقرهركيهلضريبييإذهي
كنتيتعمليلحس بكيهلخ ص.
وسنخطركيبأيياسلندهفيأخرىيقديتحل جيإلاز يعندي
تقداكيب لطلب.

كيف ندفع االمتيازات

ما يتعين عليك تقديمه

يجبيأنيتللقىيداع فيSecurityيSocialيهلخ صةي
بكيإلكلرون ًّا .يوهإليدهعيهلمب شرياييحس بكياييأيي
اؤسسةيا لاةيهويإحدىيهلطرقيهلليييمكنكيأني
تخل ريتلقييهالا مهتكيانيخاللز ؛يحاثييعديهإليدهعي
هلمب شريطريقةيبساطةيوآانةيلللقييهالا مهتك.ي
تأكديانيوجوديدالريهلشاك فيأويكشفيهلحس بي
هلخ صيبكياعكيعنديهللقدميب لطلب.يسلحل جيإلىي
تلكيهلمعلوا ف،يب إلض اةيإلىيرقايهللوجاهيهلخ صي
بمؤسسلكيهلم لاة،يلللأكديانيإيدهعيهالا مكيهلشزريي
اييهلحس بيهلصحاح.

عندا يتلقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهف،ي
سنط لبكيبلقديايبعضيهلمسلندهف.يوتعلمدي
هلمسلندهفيهللييسلحل جيإلاز يعلىينوعيهمالا مهفي
هللييتلقدميبطلبيللحصوليعلاز .يوسوفيتس عدي
سرعةيتقديايهذهيهلمسلندهفيعلىيهللسريعيبداعي
ً
مهتك.ييجبيأنيتقدمياسلندهفيأصلاةيأوينسخ ي
هالا
صدرة،يومييمكنن يقبوليهل ُنسخي
اعلمدةيانيهلجزةيهلمُ ِ
هلفوتوغرهااة.

ميتؤخريتقديايهلطلبياقطيبسببيعدميتوهاريجماعي
هلمسلندهفيهللييتحل جيإلاز ؛يانحنيسنس عدكيعلىي
إذهيلاييكنيلديكيحس بياييأيياؤسسةيا لاة،ي
هلحصوليعلاز .
أويإذهيكنتيتفضليتلقييهالا مهتكيعلىيبط قةي
خصاياسبوقةيهلداع،ييمكنكيهللسجالياييبرن اجي
وانيهلمسلندهفيهللييقديتحل جيإلاز يعنديهللسجالي
بط قةيExpressي®Direct؛ياب سلخدهميبط قةيDirectي
اييSecurityي:Social
®Expressيتنلقليهألاوهليإلىيحس بيهلبط قةياب شرة.ي
قةيSecurityيSocialيهلخ صةيبكي
يبط ي
وانيهخلا رهفيهلداعيهألخرىيهلليييمكنكيأخذه يايي
(أويسجلييحمليرقمك).
همعلب ريالحيحس بيتحويليإلكلروني.ييلاحيلكيهذهي
هلحس بيانخفضيهللكلفةيوهلمؤاّنياادرهل ًا يهمسلمل عي
يشز دةيااالدك.
بأا نيهلمداوع فيهلللق ئاةيوسزوللز .
يشز دهفيااالديأطف لكيوأرق ميSecurityيSocialي
هلخ صةيبزاي(إذهيكنتيتقدميطل ًب يلحصولزايعلىي
همالا مهف)
ازايهمالا مهف
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برنامج Supplemental Security
 ،Income )SSIدخل الضمان
التكميلي)

حساب
“”my Social Security
على اإلنترنت

إذهيكنتيتحصليعلىيSecurityي،Socialيلكنكياني
ذوييهلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودةي(هألشا ءي
هللييتملكز )،ياقدييلمكنيSSIيانيهلمس عدة.يويأتيي
تمويليSSIيانيهإليرهدهفيهلع اة،يولاسيانيضرهئبي
Securityي.Social

يمكنكيهآلنيبسزولةيإنش ءيحس بي
Social Securityيmyيشخصييعلىيهإلنلرنتيلللحققي
انياك سبكيوهلحصوليعلىيتقديرهفيمالا مك.يكم ي
ً
يمكنكيأيض يهسلخدهميحس بي

Social Securityيmyيهآلانيهلخ صيبكيعلىيهإلنلرنتي
يداعيSSIيهلداع فيهلشزريةيلمنيهاياييسني65ي
لطلبيبط قةيبديلةيلرقايSecurityيSocialي(الوارةيايي
ع اً يأويأكثر،يأويا قدييهلبصريأويهلذينييع نونيانيإع قةي هلكثاريانيهلومي فيواق طعةيكولوابا ).يإذهيكنتيتللقىي
ً
ِّ
لي،ييمكنكيأيض :
هالا مهفياييهلوقتيهلح
اؤهلة.ينحنيمينحلسبيبعضياص دريدخلكيوبعضي
ً
يإذهيكنتياؤهاليللحصوليعلىي
اوهردكيعنديتقريريا
يتغااريعنوهنكيورقايه تفك.
SSIيأميم.يعلىيسباليهلمث ل،يع دةيمييُحلسبيانزلكي
وسا رتكيضمنيهلموهرد.
يهلحصوليعلىيخط بيهللحققيانيهالا مهتك.
يطلبيبط قةيMedicareيبديلة.

لللقدميبطلبيهلحصوليعلىيSSIييمكنكي
بدءيهإلجرهءيو—ياييبعضيهلح مفي—يإكم لي
اعظايإجرهءهفيطلبكيأويجماعز يعبريهإلنلرنتي
عنيطريقيمي رةياوقعن يهإللكلرونييعلى:ي
www.ssa.gov/applyforbenefitsي(الواريب للغةي
ً
هإلنجلازيةياقط).يويمكنكيأيض يهمتص ليبن يعلىيهلرقاي
هلمج نيي1-800-772-1213يللحديدياوعدياعيأحدي
امثليياكلبيSecurityيSocialيهلمحلييهلذييتلبعه.

يهلحصوليعلىيهسلم رةيبديلةيمسلم رةيSSA-1099ي
أويSSA-1042Sيانيأجلياوسايهلضرهئب.
يبدءيتفعاليإيدهعكيهلمب شريأويتغااره.
يهمنسح بيانيخداةيتلقييإشع رهفيهلوك لةي
عنيطريقيهلبريديهلع دييوتلقييهإلشع رهفي
هلمل حةيعبريهإلنلرنت.

حق تقديم التماس
إذهيكنتيميتلفقياعيأييقرهريتايهتخ ذهيبشأنيطلبك،ي
يمكنكيهلطعنيعلاه.يويمكنكيتولييتقديايهمللم سي
هلخ صيبكياعياس عدةياج ناةيانيأوييمكنكي
هخلا ريأنييكونيلكيامثلييس عدك.يويمكنن يتزويدكي
بمعلوا فيعنيهلمؤسس فيهللييتسلطاعياس عدتكي
اييهلعثوريعلىيانييمثلك.يلمزيديانيهلمعلوا فيحولي
إجرهءهفيتقديايهمللم سيوهخلا ريامثلك،يهقرأيحقك
في االعتراض على القرار الذي يُتخذ بشأن طلبكي
(نشرةيرقاي.)05-10058-AR

يهإلبالغيعنيهألجريهلذييتحصليعلاهيإذهيكنتيتعملي
وتللقىيهالا مهفيSecurityيSocialيهلخ صةيب إلع قة،ي
أويداع في،SSIيأويكلازم .
يمكنكيإنش ءيحس بيmy Social Securityيشخصيي
إذهيك نيعمركي18يع اً يأويأكثريولديكيرقايSocialي
،Securityيوعنوهنيبريديإلكلرونييص لح،يوعنوهني
بريديع ديياييهلومي فيهلملحدة.يإلنش ءيحس ب،ي
يُرجىيمي رةيwww.ssa.gov/myaccountي(الواري
ب للغةيهإلنجلازيةياقط).يسلحل جيإلىيإنش ءيحس بي
يهلمعلمدينيوهتب عيهلمط لب في
انيخالليأحديشرك ئن
َ
لللع ُّرفيعلىيهلخطوهفيهلل لاة.

ازايهمالا مهف
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برنامج Medicare
يعلبريMedicareيبرن اجيهللأاانيهلصحييهألس سيي
اييبالدن يلمنيهاياييسني65يع اً يأويأكثريولكثاري
انيذوييهإلع قة.

من المؤهل للجزء األول من برنامج
Medicare؟

يحصلياعظايهألشخ صيعلىيخدا فيهلجزءيهألولي
عنديبلوغزايسني65يع اً .يوأنتيتلأهليلهيتلق ئ ًا يإذهي
ً
كنتياؤهاليللحصوليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي
ميينبغييأنيتخلطيبانيMedicareيوMedicaid؛يابرن اجي
أويBoardيRetirementي.Railroadيأويقديتلأهليهعلم ًدهي
Medicaidيعب رةيعنيبرن اجيرع يةيصحاةيألصح بي
علىيعمليهلزوجي/يهلزوجةي(حلىيبعديهلطالق).يايي
هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودة.يوتلولىياك تبي
حانييلأهليآخرونيألنزاياوظفونيحكوااونيومي
هلخدا فيهلصحاةيوهإلنس ناةيأويهائ فيهلخدا في
يلملعونيبلغطاةيSecurityي،Socialيوق اوهيبداعي
ي
همجلم عاةياييهلوميةيإدهرةيبرن اجي.Medicaidيويلأهلي
ضريبةي.Medicare
هلبعضيلبرن اجيوهحدياقطياييحانييلأهليآخروني
اجييMedicareيو.Medicaid
لبرن
ّ
إذهيحصلتيعلىيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قةي

أجزاء برنامج Medicare

لمدةي24يشز ًره،ياسوفيتلأهليللحصوليعلىي
ي
هلجزءيهألول.

ييسجلكيSecurityيSocialياييأجزهءيبرن اجيMedicareي وإذهيكنتيتحصليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي
هألس ساةي(هلجزءيهألوليوهلجزءيهلث ني).
لإلع قةيألنكيتع نييانيهللصلبيهلج نبييهلضموريي
(ارضيGehrigي،)Louيالنييلعانيعلاكيهمنلظ ريلمدةي
ييس عديهلجزءيهألوليانيبرن اجيMedicareي(تأااني
24يشز ًرهيلكييتلأهل.
هلمسلشفا ف)يعلىيداعيتك لافيرع يةيهلمرضىي
هلدهخلاانيايياسلشفىيأويهإلق اةيلفلرةياحدودةي كم يأنيهلمص بيبفشليكلوييدهئاييلطلبيإجرهءي
اييأحديارهاقيهلرع يةيهللمريضاةيهلملخصصةي(بعدي غساليللكلىيأويمرعيكلىييلأهليللحصوليعلىيهلجزءي
هإلق اةياييهلمسلشفى).يكم ييداعيهلجزءيهألولي
هألوليإذهيك نيقديعمليلفلرةيك ااة،يأويإذهيك نيموجً ي/ي
تك لافيبعضيخدا فيهلرع يةيهلصحاةيهلمنزلاةي
ً
موجةيأويطفاليلشخصيع الياؤهل.
ورع يةيهلمرضىيهلمحلضرين.
اييح لةيعدميهسلاف ئكيلزذهيهلملطلب ف،يقديتلمكني
ييس عديهلجزءيهلث نييانيبرن اجيMedicareي(هللأااني
انيهلحصوليعلىيتأاانياسلشفا فيMedicareياني
هلطبي)يعلىيداعيتك لافيهلخدا فيهلمقداةي
خالليداعيقسطيشزري.يلمزيديانيهلمعلوا ف،يهتصلي
انيهألطب ءيوغارهايانياوارييهلرع يةيهلصحاة،ي
برقمن يهلمج نييأويتفضليبزي رةيهلموقعيي
وتك لافيرع يةيارضىيهلعا دهفيهلخ رجاة،يوهلرع يةي
هإللكلرونيي.Medicare.gov
هلصحاةيهلمنزلاة،يوهألجززةيهلطباةيهلمنزلاةي
هلمعمرة،يوبعضيهلخدا فيهلوق ئاة.
يحقيألشخ صياعانانيامنيتعرضوهيلمخ طري
يتلضمنيخطةيPlanيAdvantageيMedicareي
(هلمعرواةيس ً
بق يب سايهلجزءيهلث لث)يجماعي
همالا مهفيوهلخدا فيهلليييغطاز يهلجزءيهألولي
وهلجزءيهلث نيي-يهلعق قاريهلموصواةيطب ًا يوهمالا مهفي
هإلض ااة،ياثليخدا فيهلبصريوهلسمعيوهألسن ني-ي
اجمعةياعً ياييخطةيوهحدة.

صحاةيبائاةيهلحصوليعلىيهلجزءيهألوليويمكنزاي
هللسجالياييهلجزءيهلث نييوهلجزءيهلرهبع.يويع نيي
هؤمءيهألشخ صيانيارضيالعلقيب ألسبسلوسي
(هلصخريهلحريري)،يوك نوهياوجودينيلمدةيميتقليعني
سلةيأشزريايياق طعةيلانكولنيبوميةياونل ن يقبلي
هللشخاصيبمدةي10يأعوهميأويأكثر.

ييس عديهلجزءيهلرهبعيانيبرن اجيMedicareي(تغطاةي
أدويةيهلوصف فيهلطباةياني)Medicareيعلىيتغطاةي
هللكلفةيهلالماةيألدويةيهلوصف فيهلطباة.
ازايهمالا مهف
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من المؤهل للحصول على الجزء الثاني من
برنامج Medicare؟

تخللفيهالا مهفيتغطاةيهألدويةياييأييانيهلخطلان.ي
ويلسايهمشلرهكياييخطةيبرن اجيMedicareيللغطاةي
أدويةيهلوصف فيهلطباةيبأنهياسألةيهخلا رية،يوسالعاني
علاكيداعيقسطيشزرييإض ايينظاريهللغطاة.

يمكنيتقري ًب يألييشخصياؤهليللحصوليعلىيهلجزءي
هألوليانيهلبرن اجيأنييحصليعلىيهلجزءيهلث ني.يوهلجزءي
هلث نييهخلا ري،يوع دةيا يتداعيرسواً يشزريةياق بلي
هلحصوليعلاه.يقامةيهلقسطيهلشزرييلللأاانيايي
ع مي2022يهيي170.01يدومريأاريكي.يويداعيبعضي
إذهيلايتكنيتحصليب لفعليعلىيهالا مهف،ياانبغيي
أصح بيهلدخليهلمرتفعيأقس ًط يأكثر.
أنيتلوهصلياعن يقبليبلوغيسني65يع اً يبثالثةيأشزري
تقري ًب يلللسجالياييبرن اجي.Medicareيويجبيعلاكي
هللسجالياييبرن اجيMedicareيحلىيلويلايتكني
تخططيلللق عدياييسني65ييع اً .
يمكنيألييشخصياشلركياييهلجزءيهألوليوهلجزءي

متى يجب أن أتقدم بطلب للتسجيل في
برنامج Medicare؟

خطط Medicare Advantage Plan

هلث نييانيبرن اجيMedicareيأنييشلركياييإحدىي
خططيPlanيAdvantageي.Medicareيوتشمليخططي
PlanيAdvantageيMedicareيا ييلي:
يخططيOrganizationيMaintenanceيHealthي
،)HMOيهلمخلصرهفيب للغةيهإلنجلازية).

يخططي)PPOيOrganizationيProviderي،Preferredي
هلمخلصرهفيب للغةيهإلنجلازية).
يخططي)PFFSيFee-for-Serviceي،Privateي
هلمخلصرهفيب للغةيهإلنجلازية).
يخططي)SNPsيPlansيNeedsيSpecialي،يهلمخلصرهفي
ب للغةيهإلنجلازية).
يوب إلض اةيإلىيقسطيهلجزءيهلث نييانيبرن اجي
،Medicareيقدييلعانيعلاكيداعيقسطيشزريي
آخريبسببيهمالا مهفيهإلض ااةيهللييتقداز يخطةي
PlanيAdvantageي.Medicare

من يمكنه الحصول على الجزء الرابع من
برنامج Medicare؟
يلأهليأييشخصياشلركياييهألجزهءيهألس ساةي
انيبرن اجيMedicareي(هلجزءيهألوليوهلجزءيهلث ني)ي
للحصوليعلىيتغطاةيأدويةيهلوصف فيهلطباةياني
برن اجي(Medicareهلجزءيهلرهبع).يوتلواريهالا مهفيهلجزءي
هلرهبعيب علب ره يخطةيق ئمةيبذهتز يأويادرجةيضمني
خطةيAdvantageي،Medicareيا يلاييكنيلديكيخطةي
)PFFSيfee-for-serviceيprivateي.)Medicareيومي

إذهيكنتيتحصليب لفعليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيأويداع فيBoardيRetirementي،Railroadي
اسوفينلوهصلياعكيقبليأنيتلأهليلالشلرهكيايي
Medicareيببضعةيأشزريونرسليإلاكيهلمعلوا في
هلالماة.يوإذهيكنتيتعاشياييإحدىيهلومي فيهلـ،50ي
أويوهشنطنيهلع صمة،يأوياق طعةيكولوابا ،يأويجزري
ا ري ن يهلشم لاة،يأويغوهم،يأويس اوهيهألاريكاة،يأوي
جزرياارجانيهألاريكاة،ياسوفينسجلكيتلق ئ ًا يايي
هلجزأينيهألوليوهلث نييانيبرن اجي،Medicareيإميأنهي
نظ ًرهيلضرورةيداعيرسومياق بليتغطاةيهلجزءيهلث ني،ي
يمكنكيأنيتخل ريعدميهللسجاليااه.
لنينسجلكيتلق ئ ًا ياييخطةيهلعق قاريهلموصواةي
طب ًا يانيMedicareي(هلجزءيهلرهبع)؛يإذيإنيهلجزءيهلرهبعي
هخلا رييويجبيأنيتخل ريهذهيهللغطاة.يللحصوليعلىي
أحدثيهلمعلوا فيعني،Medicareيتفضليبزي رةيهلموقعي
هإللكلرونيي( Medicare.govمتوفر باللغة اإلنجليزية
فقط)يأويهمتص ليعلىيهلرقاي1-800-MEDICAREي
1-800-633-4227يأويهلرقايهلز تفيهلنصيي
ًّ
1-877-486-2048ييإذهيكنتيأصم يأويتع نيياني
صعوب فياييهلسمع.
مالحظة :إذا لم تسجل في الجزء الثاني والجزء
الرابع عند تأهلك ألول مرة ،فقد يتعين عليك دفع
غرامة تأخر التسجيل عن الفترة التي تمتعت فيها
بتغطية الجزأين الثاني والرابع .وربما يتعين عليك أيضًا
انتظار التسجيل ،مما سيؤخر التغطية التأمينية.

ازايهمالا مهف
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لنييحصليسك نيبورتوريكويأويهلبلدهنيهألجنباةي
علىيهلجزءيهلث نييتلق ئ ًا ،يبلييجبيعلازايهخلا ري
هذهيهمالا م.يللمزيديانيهلمعلوا ف،يهقرأيMedicare
05-10043يNo.يPublicationي(نشرةيرقاي،05-10043ي
الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط).

المساعدة في تكاليف  Medicareاألخرى
يإذهيكنتيانيأصح بيهلدخليهلمحدوديوهلموهرديهلقلالة،ي
اامكنيأنيتداعيوميلكيأقس طيMedicareينا ً
بةيعنك،ي
واييبعضيهلح مف،ييمكنز يأنيتلحمليهلمصروا في
هلطباةي«هلنثرية»يهألخرى،ياثليهمقلط ع ف،ي
وهلمداوع فيهلمشلركة،يوهللأاانيهلمشلرك.

إذا كان لديك Health Savings Account
 ،)HSAالمختصرات باللغة اإلنجليزية)

وحده يوميلكيهييانييمكنز يتقريريا يإذهيكنتي
ً
اؤهاليللحصوليعلىيهلمس عدةياييإط ريهذهي
هلبرن اج.يإذهيكنتيتعلقديأنكياؤهل،يا تصلي
ببرن اجيMedicaidيهلخ صيبكيأويهلخدا في
همجلم عاةيأوياكلبيهلخدا فيهلصحاةيوهإلنس ناة.ي
تفضليبزي رةيMedicare.gov/contactsي
(الواريب للغةيهإلنجلازيةياقط)يأويهتصليبرقاي
)1-800-633-4227ي،)1-800-MEDICAREيأوي
هلز تفيهلنصي:ي)1-877-486-2048يللحصوليعلىي
أرق ميهلبرن اج.

إذهيك نيلديكيHSAيعنديهللسجالياييبرن اجي
،Medicareيالنييمكنكيهلمس همةياييHSAيبمجردي
بدءيهمسلف دةيانيتغطاةيبرن اجي.Medicareيوإذهي
س همتياييHSAيبعديبدءيهمسلف دةيانيتغطاةي
برن اجي،Medicareياقدييلعانيعلاكيداعيغرهاةي
ضريباة.يوإذهيكنتيتريدياوهصلةيهلمس همةياييHSAي
هلخ صيبك،يااليينبغييلكيأنيتلقدميبطلبيللحصولي
علىيهالا مهفيبرن اجيMedicareيأويSecurityيSocialي
أوي)RRBيBoardيRetirementيRailroadي،يهلمخلصرهفي
ب للغةيهإلنجلازية).

بعض الحقائق عن Social Security

مالحظة :تبدأ تغطية الجزء األول المجانية قبل
 6أشهر من تاريخ تقدمك لالشتراك في برنامج
( Medicareأو الحصول على امتيازات Social
 ،)Security/RRBلكن ليس قبل أول شهر تتأهل
فيه لالشتراك في برنامج  .Medicareولتجنب دفع
غرامة ضريبية ،ينبغي أن تتوقف عن المساهمة في
 HSAالخاص بك قبل أن تتقدم لالشتراك في برنامج
 Medicareبستة أشهر على األقل.

ضرائب  Social Securityلعام 2022

يأنتيتداعي%6.2يويداعيص حبيهلعملي.%6.2

يإذهيكنتيتعمليلحس بكيهلخ ص،ياسلداعي.%12.4
يلنيتداعيضرهئبيSecurityيSocialيعلىيهلمك سبي
هللييتزيديعني147,000يدومريأاريكي.

«مساعدة إضافية» في تكاليف العقاقير
الموصوفة طب ًّيا في Medicare

ضرائب  Medicareلعام 2022

يأنتيوص حبيهلعملييداعيكليانكم ي.%1.45

إذهيكنتيانيأصح بيهلدخليهلمحدوديوهلموهردي
هلمحدودة،ياقديتلأهليللحصوليعلىياس عدةي
إض ااةياييداعيتكلفةيعق قاركيهلموصواةيطب ًا يايي
إط ريهلجزءيهلرهبعيانيبرن اجي.Medicareيإنيدورن يهوي
اس عدتكيعلىيازايهلكافاةيهلليييمكنيأنيتلأهلي
انيخاللز يللحصوليعلىي“اس عدةيإض ااة”يوإجرهءهفي
ساريهلطلبيهلمقدميللحصوليعلىيتلكيهلمس عدة.ي
ً
يإذهيكنتياؤهاليأميميأويإذهيأردفيتقدياي
لمعراةيا
َّ
يأويتفضلي
طلب،يا تصليب لرقايهلمج نييهلخ صيبن
بزي رةيwww.ssa.gov/extrahelpي(الواريب للغةي
هإلنجلازيةياقط).
ازايهمالا مهف
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يإذهيكنتيتعمليلحس بكيهلخ ص،ياسلداعي.%2.9
ي ُتداعيضرهئبيMedicareيعلىيجماعياك سبك،يومي
يوجديحدياعانيلز .
يهن كيضرهئبيMedicareيإض ااةيللع الانيذويي
هلدخوليهألعلى.

نقاط العمل في عام 2022

التواصل مع ( Social Securityالضمان
االجتماعي)

يسلحصلياق بليكلي1,510يدومرهفيأاريكاةيتجناز ي
علىي“نقطة”يSecurityيSocialيوهحدة،يوقديتصلي
إلىيأربعينق طياييهلع م.

توجديطرقيعديدةيلللوهصلياعن ،ياثليهللوهصليعلىي
هإلنلرنت،يأويعبريهلز تف،يأويوجزً يلوجه.ينحنيهن ي
لإلج بةيعنيأسئللكيولخدالك.يس هايSecurityيSocialي
(هلضم نيهمجلم عي)يألكثرياني85يع اً ياييتأااني
هلح ضريوهلمسلقبليانيخالليتقديايهإلع ن فيوهلحم يةي
هلم لاةيلماليانيهألشخ صيطوهليرحلةيحا تزا.

ييحل جياعظايهألشخ صيإلىيهلحصوليعلىي40ي
نقطةيلكيييلأهلوهيللحصوليعلىيهالا مهفيهللق عد.
ييحل جيهألشخ صيهألصغريس ًن يإلىينق طيأقليلكيي
يلأهلوهيللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيأويلكيي
يلأهليأارهديأسرهايللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثة.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

متوسط امتيازات  Social Securityالشهرية
المقدرة لعام 2022

أنسبيطريقةيإلجرهءيأعم لياعيSecurityيSocialي
(هلضم نيهمجلم عي)يانيأيياك نيهييعبريهإلنلرنت
 www.ssa.govتواريب إلنجلازيةياقط.ييمكنكي
تحقاقيهلكثار.

يجماعيهلع الانيهلملق عدين:ي1,657يدوم ًرهيأاريك ًّا .

يهلع اليهلملق عديهلملزوجيب ارأةياسنةي/يهلملزوجةي
برجلياسن:ي2,753يدوم ًرهيأاريك ًّا .

يهللقدميبطلب لحصوليعلىHelpيExtraي(هلمس عدةي
هإلض ااة)يلداعيتك لافيخطةيMedicareيألدويةي
هلوصف فيهلطباة.

يهلع الونيذوويهإلع قة:ي1,358يدوم ًرهيأاريك ًّا .
يهلع اليهلذيييع نييانيإع قةيهلملزوجيب ارأةيش بةي
/يهلملزوجةيبرجليش ب،يولديهيطفليوهحديأويأكثر:ي
2,383يدوم ًرهيأاريك ًّا .

يهللقدميبطلبيأغلبيأنوهعيهإلع ن ف.
يهلعثوريعلىينسخيانيهلنشرهف.

يجماعيهألرهاليهلمسنانيانيهلرج ليوهلنس ء:ي1,553ي
دوم ًرهيأاريك ًّا .
يأراليش بيأويأرالةيش بةيولديهي/يلديز يطفالن:ي
3,187يدوم ًرهيأاريك ًّا .

يهلحصوليعلىيإج ب فيعنيهألسئلةيهلش ئعة.
يعنديإنش ءيحس بيSocial Securityيmyي،ييمكنكي
اعليأكثريانيذلك.

الحد األقصى لدفعات  SSIالشهرية الفيدرالية
لعام 2022
(ميتشمليهلمبلغيهللكمالييهلذييتضافهي
هلومية،يإنيوجد)

ييهسلعرهضيبا نSecurityيSocialيي(هلضم ني
همجلم عي)يهلخ صيبك.
ييهللحققيانياك سبك.
ييطب عةيخط بيهللحققيانيهإلع ن ف.
ييتغااريبا ن تكيبشأنيهإليدهعيهلمب شر.

ي841يدوم ًرهيأاريك ًّا يللفرد.

ييطلبيبط قةيMedicareيبديلة.

ي1,261يدوم ًرهيأاريك ًّا يللزوجان.ي

ييهلحصوليعلىيهسلم رةيSSA-1099/1042Sيبديلة.
يطلبيبدليا قديلبط قةيSecurityيSocialي(هلضم ني
همجلم عي)ي،يإذهيلايتقايبأييتغاارهفيوش ركتي
وميلكياييذلك.

ازايهمالا مهف
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تلواريبعضيهذهيهلخدا فيب للغةيهإلنجلازيةياقط.ي
لمس عدتكيعلىيإجرهءيأعم لياعيإدهرةيهلضم ني
همجلم عي،ينواريخدا فيهللرجمةيهلفوريةيهلمج ناةي
عبريهلز تفيأويوجزً يلوجهيعنديمي رتكيلمكلبيهلضم ني
همجلم عي.يي

حدد موع ًدا لزيارة المكتب
يمكنكيإيج ديأقربياكلبيلكيانيخالليإدخ ليرازكي
هلبريديياييصفحةيهلويبيتحديد موقع المكاتبي
هلخ صةيبن ي(الوارةيب إلنجلازيةياقط).

اتصل بنا
إذهيلايتلمكنيانيهلدخوليعلىيهإلنلرنت،يانحنينقدمي
هلعديديانيهلخدا فيهلمؤتملةيعنيطريقيهلز تف،يعلىي
ادهريهلس عةيطوهليأي ميهألسبوع.يهتصليبن ياج نً يعلىي
1-800-772-1213يأويعلىيهلز تفيهلنصيي()TTYي
َّ
نييانيهلصماي
رقاي،1-800-325-0778يإذهيكنتيتع
أويضعفياييهلسمع.

إذهيكنتيس ُلحضرياعكياسلندهفيلكيينطلعيعلاز ،ي
ّ
ً
ريأنيتلكيهلمسلندهفييجبيأنيتكونينسخ يأصلاةي
الذك
أوياعلمدةيانيجزةيإصدهره .

يمكنيألحدياوظفان يهلرديعلىياك لملكيانيهلس عةي
عةي7ياس ء،يانيهمثنانيإلىي
8يصب حً يحلىيهلس
ً
هلجمعة،يإذهيكنتيبح جةيإلىيهللحدثياعيشخصي
ا .يللحصوليعلىيخدا فيهللرجمةيهلفوريةيهلمج ناةي
َ
،يهبقيعلىيهلخطيوهلزميهلصمتيأثن ءي
هلليينقداز
هللوجاز فيهلصوتاةيهآللاةيب للغةيهإلنجلازيةيحلىييجابي
أحديهلممثلان.يسالوهصليهلممثلياعيأحديهلملرجماني
هلفوريانيلمس عدتكيعلىيإجرهءيهلمك لمة.يإذهيك ني
انيهلصعبيإنز ءيأعم لكيعبريهلز تف،ياسنحدديلكي
ً
اوعدهياييأحديهلمك تبيهلمحلاةيللضم نيهمجلم عي،ي
كم يسنرتبيلحضوريالرجاياوريياييوقتيمي رتك.ي
نرجويانكيهللحلييب لصبريوسعةيهلصدريخالليالرهفي
ً
ل؛يألنكيقديتوهجهياعدميع ل ًا يانيهنشغ لي
همنشغ
هلز تف،يوالرهفيهنلظ ريأطوليعلىيهلز تفيقبليأني
تلمكنيانيهللحدثيإلان .ينلطلعيإلىيخدالك.
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