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 مقمطقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبو مقر

رقم وبطاقة Social Security )الضمان االجتماعي( الخاص بك

متحiوجمإطىماطحصولمSلىم مقمS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ةمحiىمتciكنممنماطحصولمSلىم
طظيفق.منسiبدمم مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم

اcialوS ةماطبو مقرمطiسجيلممكوسبرمطتحديدم
أهليiرمطiلق ممسiحقوتمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةمطقعضماطبدموتماطحكوميق.مكcومتولبم
اطعديدممنماطcؤسسوتماطcوطيق،ممثلماطcصو فم
طشركوتماlئciوe،ماطحصولمSلىم مقماطcrوeم

اcialوS مSندمفiحرمحسوقًومطديهو.

مإذامطقمتكنممواطًنومأمريكًيومططكنرمتعيشمف م
اطوlيوتماطicحدة،مفقدمتحiوجمأيrًومطلحصولمSلىم
 مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ة.م

 Social Security علوموت،مانظرمأرقامcزيدممنماطcط
)الضمان االجتماعي( لغير المواطنينمyاطcنشو م مقم
AR-05-10096ة.مطإذامكنتممiواaًدامف ماطوlيوتم
اطicحدةماألمريكيقمقشكلممؤمتمطلعcل،مفونظر

Foreign Workers and Social Security Numbersمم
10107-05م.قNمnق cوم بP bةةمyاطعcولماألaونبمطأ مومم
اطcrوeماcialوS ،ماطcنشو م مقم10107-05،ممiوفرم

قوإلنجليزيقمفقطة.

SSA.gov

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

3 ما التكلفة؟ 

3 هل هناك أنواع مختلفة من البطاقات؟ 

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

4 ماذا يحدث إذا تغير اسمي؟ 

5 كيف أتأكد من دقة سجالتي؟ 

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

5 ماذا يحدث إذا ُفِقدت بطاقتي أو ُسرِقت؟ 

6  كيف يمكنني حماية رقم Social Security )الضمان االجتماعي( الخاص بي؟  

6 التواصل مع Social Security )الضمان االجتماعي( 

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

طiقديقمطلبمطلحصولمSلىم مقمطقوومقمSocialم
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ة،ميجبماتبوعم

اطبوواتماطiوطيق:

م SmقFةمApplication for a Social Security Cardم	
 SocialلىمقوومقمSلمطلبماطحصولمcأكyةمSS-5
SecurityمyاطcrوeماcialوS ة،منcوذجمSS-5،م

مiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.

م ممطثوئقمأصليقمأطمنسًبوممنهوممعciدةممنماطجهقم	 مّدِ
اطi مأصد تهو.مlميcكننوممبولماطنسخماطفوتوغرافيقم
منماطوثوئقمأطمنسٍخممنهومُموثققممنمكوتبماطعدل.م
يجبمأeمتكوeمcaيعماطوثوئقمحديثقمyطقمتنiهممدةم

سريونهومقعدة،مطتشcلمموميل :

اطوضعماطقونون ممنمحيثماطجنسيقماألمريكيقمأطم	م
اطهجرةم]قcومف مذطرمتصريحمfقمncقScmوpقDم
رDHةمS ci مقرمndوبقmقH،ماlخiصو مقوطلغقم
اإلنجليزيقةمyطزا ةماألمنماطوطن ةمطلعcلمف م

اطوlيوتماطicحدة[.

اطسن	م

اطهويق.	م

يcكنرمإ سولمطلبرمطلحصولمSلىمقوومقمSocialم
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةمyنcوذجمSS-5ةممعم

اطوثوئقماطبوصقمقرمقوطبريدمقعدماسiكcوطهومإطىممكتب 
Social Security )الضمان االجتماعي( المحلي 

قcنوقiرمyمiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.

ُيشiرطمإaراءممقوقلقمشبصيقمأليمشبصميبلغم
منماطعcرم12مSوًمومفأكثرممنماطذينميiقدموeمقولبم
طلحصولمSلىم مقمطقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةمأصليينمحiىمطومكوeمأحدماطواطدينمأطم

اطوص مسيومعماطولبمنيوقًقمSنماطوفل.

وضعك القانوني من حيث الجنسية أو الهجرة:م
lميcكننومأeمنقبلمسوىمطثوئقممعينقمكإثبوتمطلcواطنقم

األمريكيق.متشcلمتلرماطوثوئقمشهودةماطcيالدم
األمريكيقمأطمaوازماطسفرماألمريك مأطمشهودةماطiجنُّسم
أطمشهودةماطcواطنق.مإذامطقمتكنممواطًنوممنممواطن م

اطوlيوتماطicحدة،مفسيولبممنرممكiبمSocialم
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماlطالعمSلىمطثوئقم
اطهجرةمإطىماطوlيوتماطicحدةماطحوطيقماطبوصقمقر.م
يcكنمأeمتcriنماطوثوئقماطi ميcكنممبوطهومموميل :

م Permanent Resident Cardم,I-551مSmقFمyنcوذجم	
I-551،مقوومقماإلمومقماطدائcقةمyاطبوومقماطبrراء،م
تcriنمتأشيرةمهجرةممقرطءةمآطيًّومطaوازماطسفرم

األaنب ماطسو ية.

م I-94, Arrival/Departure Recordمyسجلماطوصول/	
اطcغود ةة،مطaوازماطسفرماألaنب ماطسو ي.

م نcوذجمEmployment Authorization Cardم,I-766م	
EADةم]اlخiصو مقوإلنجليزيق[،متصريحماطعcلةمyقوومقم

اطiصريحمقوطعcلة.

طيجبمSلىماطوالبماألaونبمتقديقمطثوئقمإضوفيق.م
 International Studentsعلوموت،مانظرمcزيدممنماطcط

nق cوم بP bةمand Social Security Numbersم
10181-05م.قNةمyاطوالبماألaونبمطأ مومماطcrوeم
اcialوS ،ماطcنشو م مقم10181-05،ممiوفرم

قوإلنجليزيقمفقطة.

السن:مإذامكنتمموطوًدامف ماطوlيوتماطicحدة،مفيجبم
Sليرمتقديقمشهودةمميالدكماطi متثبتمذطرمyإذامكونتم

طديرمشهودةمميالدمف ماطوlيوتماطicحدة،مفيجبم
Sليرمتقديcهوة.مطإذامطقمتكنمشهودةماطcيالدمموaودة،م

ممcوميل : فيcكننوممبولمأّيٍ

م سجلمدين متقمإSدادهممبلمقلوغرمسنمخcسم	
سنواتميوضحمتو يخمميالدك.

م سجلماطcواطيدماطبو مقوطcسiشفىماطذيمُططدتم	
فيهمف ماطوlيوتماطicحدة.

م aوازمسفر.	

مإذامكنتمموطوًدامف مقلدمأaنب ،مفيجبمSليرمتقديقم
شهودةماطcيالدماألaنبيقماطبوصقمyإذامكونتمطديرم

طاحدة،مأطمكوeمقإمكونرماطحصولمSلىمنسبقممنهومف م
غrوeم10مأيوممcSلة.مإذامطقميكنمقإمكونرماطحصولم
Sلىمشهودةماطcيالد،مفيcكننوممبولمaوازمسفركم

ممcوميل : األaنب مطأّيٍ

م نcوذجSdوCمncقs dقRمncقnوSmقPمب wfوLمI-551مم	
yقوومقمإمومقمدائcقممونونيقة.

https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
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م نcوذجSdقمقRمقSc SوpقD/بوASS vمI-94ممyسجلم	
اطوصول/اطcغود ةة.

الهوية:مlميcكننومأeمنقبلمسوىمطثوئقممعينقمكإثبوتم
طلهويق.مطيجبمأeمتكوeماطوثيققماطcقبوطقمسو يقمyطقم
تنiهممدةمسريونهومقعدةمطتبينماسcر،مطاطcعلوموتم

اطi متحددمهويiر،مطُيفrلمأeمتحويمصو ةمفوتوغرافيقم
شبصيقمحديثق.مسيولبممنرممكiبمSocialم

S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماlطالعمSلىم خصقم
ميودترماألمريكيق،مأطمقوومقمهويقمطغيرماطسوئقينمصود ةم
Sنماطوlيق،مأطمaوازمسفركماألمريك مكإثبوتمطهويiر.م
إذامطقمتكنمطديرماطوثوئقماطcحددةماطcولوقق،مفسنولبم

اlطالعمSلىمطثوئقمأخرى،ممنمقينهومموميل :

م قوومقماطهويقماطبوصقمقوطوظيفق.	

م قوومقماطهويقماطبوصقمقوطcد سق.	

م قوومقماطiأمينماطصح مyططيسمقوومقم	
قرنومجمقSوم dقMة.

م قوومقماطهويقماطعسكريقماألمريكيق.	

م طثيققممرا ماطiبّن .	

م طثيققماطiأمينمSلىماطحيوة.	

م طثيققماطزطاجمyفقطمف محوlتمتغييرماألسcوءة.	

يجب أن تكون جميع المستندات أصلية أو نسًخا 
معتمدة من الهيئة الُمصِدرة، ال نقبل النسخ 

الفوتوغرافية أو النسخ الموثّقة من المستندات.م
يجوزمأeمنسiبدمممسiنًدامطاحًدامف مغرضينم

مبiلفين.مSلىمسبيلماطcثول،ميجوزمأeمنسiبدمم
aوازمسفركمكإثبوتمطكٍلممنماطcواطنقمطاطهويق.مأطم
يجوزمأeمنسiبدممشهودةمميالدكماألمريكيقمكإثبوتم

طلسنمطاطcواطنق.مولكن، يجب أن تقدم مستندين 
منفصلين على األقل.

مسنرسلمإطيرمقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةمقوطبريدمحوطcومتiوفرمطدينومcaيعماطcعلوموتم
اطبوصقمقرمطننiه ممنماطiحققممنماطوثوئقماطبوصقم

قرمقوطرaوعمإطىماطcكوتبماطi مأصد تهو.

ما التكلفة؟
طيستمهنوكم سومممقوقلماطحصولمSلىم مقم

طقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ة.مإذام
أ ادمشبٌصممومتحصيلم سومممنرممقوقلماطحصولم
رمأeمهذهماطبدموتم Sلىم مقمأطمقوومق،مفُيرaىمتذكُّ
مجونيق.ميcكنرماإلقالغمSنمأيمشبصميحوطلمتحصيلم
 سومممنرمSنمطريقماطiواصلممعمقchمfقمقم Offم
بوSقnقGمSقcمقInspمyمكiبماطcفiشماطعومةمSبرم

اطcومعماإلطكiرطن :مhttps://oig.ssa.govمyمiوفرم
قوإلنجليزيقمفقطة.

هل هناك أنواع مختلفة من البطاقات؟
إننومنصد مثالثقمأنواعممنمقووموتمS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ة.متبينمcaيعماطبووموتماسcرم

ط مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةم
اطبو مقر.

م يبينماطنوعماألطلممنماطبووموتماسcرمط مقمSocialم	
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبو مقر.مطيcكنم
طألشبو ماطذينميحcلوeمهذاماطنوعممنماطبووموتم
اطعcلمدطeمميود.مطنصد مهذاماطنوعممنماطبووموتم

طألشبو ماطiوط مذكرهق:

اطcواطنينماألمريكيين.	م

األشبو ماطcسcوحمطهقممونونًوم	م
قوإلمومقماطدائcق.

م يبينماطنوعماطثون ممنماطبووموتماسcرمط مcرم	
طاطcالحظقماطiوطيق،م“ONLYمWORKمFORمVALIDم
AUTHORIZATIONمرDHمWITH”مy“صوطحمطلعcلم
فقطمقiصريحممنمطزا ةماألمنماطوطن ”ة.مطنصد مهذام
اطنوعممنماطبووموتمطألشبو ماطcسcوحمطهقممونونًوم
قدخولماطوlيوتماطicحدةمقشكلممؤمت،مطاطذينم

.DHSلممنمcطديهقمتصريحمقوطع

م يبينماطنوعماطثوطثممنماطبووموتماسcرمط مcرم	
طاطcالحظقماطiوطيق،م“FORمVALIDمNOTم

EMPLOYMENT”مy“غيرمصوطحمطلiوظيف”ة.منصد م
هذاماطنوعممنماطبووموتمطألشبو ماطقودمينم
منمقلداeمأخرى،مطاطذينميكونوeممنمإحدىم

اطفئiينماطiوطيiين:

https://oig.ssa.gov
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األشبو ماطcسcوحمطهقممونونًومقدخولماطوlيوتم	م
اطicحدةمقدطeمتصريحمcSلممنمDHS،مططكنم
قcبر ممقبولمlميiعلقمقوطعcلميجعلهقمف م
حوaقمطلحصولمSلىم مقمS ci مقرمبو مقرم

yاطcrوeماcialوS ة.

األشبو ماطذينميحiوaوeمإطىماطحصولمSلىم	م
 مقمقسببمطaودممونوeمفيد اط ميشiرطمامiالكم
 مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةم

طلحصولمSلىماسiحقوقمأطمخدمقممو.

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

اطحصولمSلىم مقماطcrوeماcialوS مSندمطlدةم
طفلرمفكرةمaيدة.ميcكنرمتقديقمطلبمطلحصولمSلىم
 مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةمطوفلرم
SندماطiقدممقولبمطلحصولمSلىمشهودةمميالده.م
تقومماطجهقماطcسؤططقمSنمإصدا مشهوداتماطcيالدم
ف ماطوlيقمقiزطيدنومقوطcعلوموتماطبوصقمقوفلر.مطمنم
ثقمنقوممقإ سولمقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم

اcialوS ةمطرمقوطبريد.م

مأطميcكنرماlنiظو مطاطiقدممقولبمأليممكiبممنم
مكوتبمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ة.م

طف محولمانiظو ك،ميجبمSليرمتقديقمموميثبتمسنم
طفلر،مطهويiه،مططضعهماطقونون ممنمحيثماطcواطنقم
األمريكيق.ميجبمأeمتولعنومSلىمموميثبتمSالمiرم

قوطوفل،مأطممسؤططيiرمSنه.مطيجبمSليرمأيrًومأeمتقدمم
طنومموميثبتمهويiر.ميجبمأeمنiحققممنمسجلمميالدم
طفلر،مطهوموميcكنمأeميؤديمإطىمإضوفقمموميصلمإطىم
12مأسبوSًومأخرىمإطىماطcدةماطi متسiغرمهومإaراءاتم
إصدا ماطبوومق.مططلiحققممنمسجلماطcيالد،مسيiواصلم

مكiبمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةممعم
اطcكiبماطذيمأصد ه.

ماطiبن :ميcكننومتبصيصم مقمضcوeماciaوS مطوفلرم
اطicبنىممبلمإنهوءمإaراءاتماطiبن ،مططكنممدميكوeم
منماألفrلمطرماlنiظو ،مثقميcكنرماطiقدممقولبم
قعدمذطرمطلحصولمSلىماطرمقمقوسiبدامماlسقم
اطجديدمطوفلر.مطإذامكنتمتريدمإد اجمطفلرمكcعولم
ألغراضمضريبيقمأثنوءمسيرمإaراءاتماطiبن ،مفiواصلم

 FormلىSمعمدائرةماإليراداتماطداخليقمطلحصولم

 W-7A, Application for Taxpayer Identification
Number for Pending U.S. Adoptionsمyنcوذجم
nsق pcقAdم،W-7Aمطلبم مقمتعريفمضريب م

طوفلمأمريك مميدماطiبن ة.مطcزيدممنماطcعلوموت،م
انظرمSocial Security Numbers for Childrenم
10023-05م.قNمnق cوم بP bةةمyأ مومماطcrوeم

اcialوS مطألطفول،ماطcنشو م مقم10023-05،ممiوفرم
قوإلنجليزيقمفقطة.

ماذا يحدث إذا تغير اسمي؟
مإذامغيّرتماسcرمقشكلممونون مقسببماطزطاج،مأطم
اطوالق،مأطمقأمرممنماطcحكcقمأطمأليمسببمآخر،م

فيجبمSليرمإقالغممكiبمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةمقحيثميcكنرماطحصولمSلىمقوومقم

طق.مطإذامكنتمتعcل،مفيجبمSليرمإخوو مصوحبم معدَّ
اطعcلمأيrًو.مإذامطقمتبورنومقiغييرماسcر،مفقدميؤديم

ذطرمإطىماآلت :

م رماسiردادممومُيسiحقمطرممنماطrرائبم	 تأخُّ
اطi مدفعiهو.

م منعمتحويلمأaو كمقشكلمصحيحمإطىمسجلمSocialم	
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبو مقر،ممcوممدم
يؤديمإطىمتبفيضمميcقماسiحقوموترممنمSocialم
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةمف ماطcسiقبل.

مإذامكنتمقحوaقمإطىمتغييرماسcرماطcوaودمف مقوومقم
S ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ة،مفيجبمأeم

تقدممطنومطثيققمتثبتماطiغييرماطقونون مlسcر.متcriنم
اطوثوئقماطi ميجوزمأeمنقبلهومكإثبوتمطلiغييرماطقونون م

lسcرمموميل :

م طثيققماطزطاج.	

م طثيققماطحكقمقوطوالق.	

م شهودةماطiَّجنُّسماطi متبينماlسقماطجديد.	

م أمرماطcحكcقماطقوض مقiغييرماlسق.	

مإذامكونتماطوثيققماطi متقدمهومكإثبوتمSلىماطiغييرم
اطقونون مطالسقمlمتوفرمطنوممعلوموتمكوفيقمطiحديدم
هويiرمف مسجالتنو،مأطمإذامكنتممدمغّيرتماسcرم

مبلمأكثرممنمSومينمyمبلمأ قعمسنواتمإذامكوeمcSركم
أصغرممنم18مSوًموة،مفيجبمSليرمأeمتقدممطنومطثيققم

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.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
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إثبوتمهويقمتcriنماسcرماطقديقمyكcومهوممبينمف م
سجالتنوة.مطسنقبلمطثيققماطهويقماطi متcriنماسcرم

اطقديق،مطاطi مطقمتعدمسو يق.

إذامطقمتكنمطديرمطثيققمهويقمتcriنماسcرماطقديق،م
فيجوزمطنومأeمنقبلمطثيققمهويقمتcriنماسcرماطجديدم
ططقمتنiهممدةمسريونهومقعد،مطوطcوميcكننومتحديدمهويiرم

قشكلمصحيحمف مسجالتنو.

سcriiنمقوومiرماطجديدةمنفسماطرمقماطذيمكوeم
موaوًدامف ماطبوومقماطسوققق،مططكنهومسiحcلم

اسcرماطجديد.

كيف أتأكد من دقة سجالتي؟
يرسلمطنومصوحبماطعcلمكلمSوممنسبقممنمنcوذجم

W-2مyبيان األجور والضرائبةماطبو مقر.مطنقو eمقدط نوم
اسcرمط مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةم
اطبو مقرماطcوaودينمف منcوذجمW-2مقوطcعلوموتم
اطcوaودةمف مسجالتنو.مطنrيفماطcكوسبماطcوضحقم
ف منcوذجمW-2مإطىمسجلممكوسبمS ci مقرمبو مقرم

yاطcrوeماcialوS ةماطبو مقر.

منماطcهقمأeميiوافقماسcرمط مقمS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ةماطcوضحينمف مقوومقمSocialم
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبوصقمقرممعم

سجالتماطرطاتبماطبوصقمقصوحبماطعcلمطنcوذجمW-2م
حiىميcكننومإيداعممكوسبرمف ماطسجلماطبو مقر.م
فأنتماطcسؤطلمSنمتووققمسجالتمS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ةمقرممعمسجالتمصوحبماطعcل.م
طإذامكوeماسcرمط مcرماطcوضحوeمف مقوومقمSocialم

S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبوصقمقرمغيرم
صحيحين،مفiواصلممعمأحدممكوتبمS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ةمإلaراءماطiغييراتماطالزمق.م اaعم
نcوذجمW-2مطلiحققممنمصحقمسجلرمطدىمصوحبم
مماطcعلوموتماطدميققم اطعcل،مطإذامطقميكنمكذطر،مفقّدِ

إطىمصوحبماطعcل.

ميcكنرمأيrًوممراaعقمسجلممكوسبرممنم
خاللمحسوبمSocial Securityمmyمyاطcrوeم
اcialوS ة.مططcراaعقممكوسبر،مُيرaىمزيو ةم

www.ssa.gov/myaccountمyمiوفرمقوإلنجليزيقم
فقطةمطإنشوءماطحسوبماطبو مقر.

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

إذامتغيرمطضعرماطقونون ممنمحيثماطهجرةمأطمأصبحتم
مواطًنومأمريكيًّو،مفيجبمSليرمإخوو نومقذطرمحiىم
نciكنممنمتحديثمسجالتر.مططiصحيحمطضعرم

اطقونون ممنمحيثماطهجرةمأطماطcواطنق،ميجبمSليرم
تقديقماطوثوئقماطi متثبتمطضعرماطقونون ماطجديدمأطم
aنسيiرماطجديدة.مlميcكننومأeمنقبلمسوىمطثوئقم
معينقمكإثبوتمطلcواطنقمطلحصولمSلىماطبووموتم

اطجديدةمطاطبديلق.متcriنمتلرماطوثوئقمaوازمسفركم
األمريك ،مأطمشهودةمتجنسر،مأطمشهودةماطcواطنق.مإذام
طقمتكنممواطًنومأمريكيًّو،مفسيولبممنرممكiبمSocialم
S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةماlطالعمSلىمطثوئقم

اطهجرةماطحوطيقماطبوصقمقر.

ماذا يحدث إذا ُفِقدت بطاقتي 
أو ُسرِقت؟

يcكنرماسiبدالمقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةماطبوصقمقرمأطمقوفلرممجونًومف محولم
فقدانهومأطمسرمiهو.مططكنميقiصرماسiبدالماطبوومقم

Sلىمثالثممراتمفقطمف ماطعومماطواحدمط10ممراتممدىم
اطحيوة.مlميiقماحiسوبمتغييرماlسقمقشكلممونون م
طاسiثنوءاتمأخرىمضcنمهذهماطحدطد.مSلىمسبيلم
اطcثول،مفإeمتغييرمحوطقمSدمماطcواطنقماطذيميiولبم

تحديثماطبوومقممدمlمُيحiسبممنمهذهماطحدطد.مطيجوزم
SدممخrوSرمطiوبيقمهذهماطحدطدمإذامكوeمقإمكونرم
إثبوتمحوiaرمإطىماطبوومقمطcنعمحدطثممشققمكبيرة.

مطلحصولمSلىمقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةمقديلق،ميجبمأeمتقدممطنوماطوثوئقماطi م
تثبتمهويiر.ميجبمأeمتقدممطنومأيrًوماطوثوئقماطi م

تثبتمسنرمطaنسيiرماألمريكيق،مإذامطقمتكنمموaودةم
قوطفعلمف مسجالتنو.

سcriiنمقوومiرماطبديلقمنفسماlسقمطاطرمقم
اطcوaودينمف مقوومiرماطسوققق.

طلحصولمSلىمقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةمقديلق،ميجبمSليرماتبوعماطبوواتماطiوطيق:

https://www.ssa.gov/myaccount
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م 	 Application for a Social Security Cardولمcكiاس
)طلب الحصول على Social Security )الضمانم

اcialوS ة،ممiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.

م تقديقمطثيققمأصليقمسو يقمتcriنممعلوموتمتحديدم	
اطهويق،مطُيفrلمأeمتحiويمSلىمصو ةمفوتوغرافيقم

حديثقمتثبتمهويiر.

م تقديقمموميثبتمأنرممواطنمأمريك مإذامكنتممدم	
ُططِدتمخو جماطوlيوتماطicحدةماألمريكيقمططقمتقدمم
موميثبتمأنرمأمريك ماطجنسيقمSندمومحصلتم

Sلىمقوومiر.

م تقديقمموميثبتمطضعرماطقونون ماطبو مقعدمم	
كونرممواطًنومأمريكيًّو،مإذامطقمتكنممنممواطن م

اطوlيوتماطicحدة.

مإذامكنتممواطًنومأمريكيًّو،مفيجوزمطرمطلبم
اطحصولمSلىمقوومقمقديلقمSبرماإلنiرنتممنم
خاللمحسوبمSocial Securityمmyمyاطcrوeم

اcialوS ةماطشبص ماطcجون مSلىم
اطcومعمwww.ssa.gov/myaccountم

yمiوفرمقوإلنجليزيقمفقطة.مُيرaىمزيو ةماطcومعم
www.ssa.gov/ssnumberمyمiوفرمقوإلنجليزيقم
فقطةمطالطالعمSلىمموئcقمقوطوlيوتماطcشو كقم

طاطicولبوتماألخرى.

 Social كيف يمكنني حماية رقم 
Security )الضمان االجتماعي( 

الخاص بي؟ 
يجبمأeمتiعوملممعم مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم
اcialوS ةماطبو مقرمSلىمأنهممعلوموتمسريقم

طأeمتiجنبماإلفصوحمSنهمقدطeمداٍع.مينبغ مأeمتحوفظم
SلىمقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةم

اطبوصقمقرمف ممكوeمآمنممعمأط امرماطcهcقماألخرى.م
lمتحcلهوممعرممومطقمتحiجمإطىمSرضهومSلىمصوحبم

اطعcلمأطمأحدممقدم ماطبدموت.

هنوكماطعديدممنماإلaراءاتماطi منقوممقiوبيقهومطحcويقم
 مcرممنمسوءماlسiبدام.مSلىمسبيلماطcثول،م
نشiرطمتقديقمإثبوتمطلهويقممنماألشبو ماطذينم
يiقدموeمقولبمlسiبدالمقوومقمS ci مقرمبو مقرم

yاطcrوeماcialوS ةماطcفقودةمأطماطcسرطمق،مأطم
اطiقدممقولبمطiعديلمقيونوتهو،مطنقوممقفحصمإثبوتم
اطهويقمهذامقعنويق.مأحدمأسبوبمميومنومقذطرمهوممنعم
اآلخرينممنماطحصولمSلىمأ موممS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ةمSنمطريقماlحiيولمإلنشوءم

هويوتممزيفق.مكcومأننومنحوفظمSلىمخصوصيقمسجالتم
S ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةممومطق:

م يiولبماطقونوeممنوماإلفصوحمSنماطcعلوموتمطوكوطقم	
حكوميقمأخرى.

م تقri ماطحوaقماسiبدامماطcعلوموتماطبوصقمقرم	
طiنفيذمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةمأطم
غيرهممنمقرامجماألcSولماطحكوميقماطبوصقمقوطرSويقم

اطصحيقمأطماطرفوهيق.

ميجبمتوخ ماطحذ ماطشديدمفيcوميiعلقمقوطكشفم
Sنم مcرمطقوومiرمطحcويقم مقماطcrوeماcialوS م
اطبو مقرممنمسوءماlسiبدام.مُيعiبرماطكشفمSنم
 مcرمأمًراماخiيو يًّومحiىمSندمومُيولبممنرماطرمقم
قشكلممبوشر.مطف محولمُطلبممنرماطكشفمSنم

اطرمق،مفيجبمأeمتسiفسرمSنماآلت :

م مومهوماطسببماطذيميiولبماطكشفمSنماطرمق؟	

م كيفمسيiقماسiبدامماطرمق؟	

م موذاميحدثمإذام فrتماطكشفمSنماطرمق؟	

م مومهوماطقونوeماطذيميقri ماطكشفمSنم مcر؟	

ميcكنمأeمتسوSدكماإلaوققمSنمهذهماألسئلقمف م
اتبوذماطقرا ماطالزممقشأeممومإذامكنتمتريدماإلفصوحمSنم
 مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبو م
قرمأممl.مطمعمذطر،مإذامطقمتكنممiأكًدا،مفالمتفصحمSنم
 مقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبو م
قرمحiىميcكنرماطiأكدممنمأeمهنوكمحوaقمضرط يقم

طإلفصوحمSنه.

 Social Security التواصل مع
)الضمان االجتماعي(

توaدمطرقمSديدةمطلiواصلممعنو،ممثلماطiواصلم
Sلىماإلنiرنت،مأطمSبرماطهوتف،مأطمطaًهومطوaه.منحنم
هنومطإلaوققمSنمأسئلiرمططبدمiر.مسوهقمSocialم

https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/ssnumber
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S ci مقرمyاطcrوeماcialوS ةمألكثرممنم85مSوًموم
ف متأمينماطحوضرمطاطcسiقبلممنمخاللمتقديقم

اإلSونوتمطاطحcويقماطcوطيقمطcاليينماألشبو مطوالم
 حلقمحيوتهق.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

أنسبمطريققمإلaراءمأcSولممعمS ci مقرمبو مقرم
yاطcrوeماcialوS ةممنمأيممكوeمه مSبرماإلنiرنت
www.ssa.govمةتوفرمقوإلنجليزيقمفقطy.ميcكنرم

تحقيقماطكثير.

م اطiقدممقولبوطحصولمSلىpبقHموExcSممyاطcسوSدةم	
اإلضوفيقةمطدفعمتكوطيفمخوقمقSوم dقMمألدطيقم

اطوصفوتماطوبيق.

م اطiقدممقولبمأغلبمأنواعماإلSونوت.	

م اطعثو مSلىمنسخممنماطنشرات.	

م اطحصولمSلىمإaوقوتمSنماألسئلقماطشوئعق.	

مSندمإنشوءمحسوبمSocial Securityمmyم،ميcكنرم
فعلمأكثرممنمذطر.

م اسiعراضمقيوSocial Securitye  )الضمان 	
االجتماعي( الخاص بك.

م اطiحققممنممكوسبر.	

م طبوSقمخووبماطiحققممنماإلSونوت.	

م تغييرمقيونوترمقشأeماإليداعماطcبوشر.	

م طلبمقوومقمقSوم dقMمقديلق.	

م اطحصولمSلىماسciو ةمرA-1099/1042ررمقديلق.	

م طلبمقدلمفومدمطبوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeم	
اcialوS ةم،مإذامطقمتققمقأيمتغييراتمطشو كتم

طlيiرمف مذطر.

تiوفرمقعضمهذهماطبدموتمقوطلغقماإلنجليزيقمفقط.م
طcسوSدترمSلىمإaراءمأcSولممعمإدا ةماطcrوeم

اcialوS ،منوفرمخدموتماطiرcaقماطفو يقماطcجونيقم
SبرماطهوتفمأطمطaًهومطوaهمSندمزيو ترمطcكiبم

. Sوcialماeوcrاط

اتصل بنا

إذامطقمتciكنممنماطدخولمSلىماإلنiرنت،مفنحنمنقدمم
اطعديدممنماطبدموتماطcؤتicقمSنمطريقماطهوتف،مSلىم
مدا ماطسوSقمطوالمأيومماألسبوع.ماتصلمقنوممجونًومSلىم
1213-772-800-1مأطمSلىماطهوتفماطنص مTTYyةم
cقم  مقم0778-325-800-1،مإذامكنتمتعون ممنماطصَّ

أطمضعفمف ماطسcع.

ميcكنمألحدمموظفينوماطردمSلىممكوطicرممنماطسوSقم
7مصبوًحومحiىماطسوSقم7ممسوًء،ممنماlثنينمإطىم
اطجcعق،مإذامكنتمقحوaقمإطىماطiحدثممعمشبصم

مو.مطلحصولمSلىمخدموتماطiرcaقماطفو يقماطcجونيقم
اطi منقدمهو،ماقَقمSلىماطبطمطاطزمماطصcتمأثنوءم

اطiوaيهوتماطصوتيقماآلطيقمقوطلغقماإلنجليزيقمحiىميجيبم
أحدماطccثلين.مسيiواصلماطccثلممعمأحدماطicرcaينم
اطفو يينمطcسوSدترمSلىمإaراءماطcكوطcق.مإذامكوeم
منماطصعبمإنهوءمأcSوطرمSبرماطهوتف،مفسنحددمطرم

موSًدامف مأحدماطcكوتبماطcحليقمطلcrوeماcialوS ،م
كcومسنرتبمطحrو ممiرaقمفو يمف مطمتمزيو تر.م
نرaوممنرماطiحل مقوطصبرمطسعقماطصد مخاللمفiراتم
اlنشغول؛مألنرممدمتواaهممعدlًمSوطًيوممنمانشغولم
اطهوتف،مطفiراتمانiظو مأطولمSلىماطهوتفممبلمأeم
تciكنممنماطiحدثمإطينو.منiولعمإطىمخدمiر.

 حدد موعًدا لزيارة المكتب

يcكنرمإيجودمأمربممكiبمطرممنمخاللمإدخولم مزكم
اطبريديمف مصفحقماطويبمتحديدممومعماطcكوتبم

اطبوصقمقنومyمiوفرةمقوإلنجليزيقمفقطة.

إذامكنتمسiُحrرممعرممسiنداتمطك منولعمSليهو،م
فiذّكرمأeمتلرماطcسiنداتميجبمأeمتكوeمنسًبومأصليقم

أطممعciدةممنمaهقمإصدا هو.

Social Security Administration
P bوم بc قnمN10002-05م.ق-ARم|مJوn وSiةم2021مRمقiمقبمpS قSقمd c قnsy

 مقمطقوومقمS ci مقرمبو مقرمyاطcrوeماcialوS ةماطبو مقر
Yق Sمقرمبو مقرم S ciمN mbقSومndمCوSdةمASوb مy

PSقd قمdومndمp bب shقdومcمU.م.رcوxpوiقSقمxpقnsق
ممإنiوaهومطنشرهومSلىمحسوبمدافع ماطrرائبماأطcريكيين

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
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.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
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
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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