العمال األجانب وأرقام الضمان االجتماعي
ُتستخدم أرقام الضمان االجتماعي إلبالغ الحكومة عن أجور
األفراد ولتحديد أحقية الشخص في فوائد الضمان االجتماعي.
فأنت تحتاج إلى رقم الضمان االجتماعي للحصول على وظيفة
وللحصول على فوائد الضمان االجتماعي ولتلقي بعض الخدمات
الحكومية األخرى.
إذا كان وجودك في الواليات المتحدة بصفة مؤقتة من أجل
العمل ،فسيطلب منك صاحب العمل رقم الضمان االجتماعي
الخاص بك .بوجه عام ،يمكن لغير المواطنين المصرح
لهم بالعمل في الواليات المتحدة من قبل إدارة أمن الوطن
( )Department of Homeland Security, DHSفقط
الحصول على رقم ضمان اجتماعي.
وعلى الرغم من أن العديد من المؤسسات األخرى ،مثل البنوك
وشركات االئتمان ،تطلب الرقم ً
أيضا فأنت غير مطالب بتقديمه
لها .يمكنك الحصول على العديد من الخدمات بدون رقم الضمان
االجتماعي بما في ذلك رخصة القيادة.

ما الذي يجب أن أفعله لكي أعمل في الواليات المتحدة؟
أولاً  ،يجب أن يكون لديك المستندات التي توضح وضعك
بالنسبة للهجرة للواليات المتحدة وأحقيتك في العمل فيها .بعد
ذلك ،يجب عليك التقدم للحصول على رقم وبطاقة الضمان
االجتماعي من إدارة الضمان االجتماعي .ومع ذلك ،ننصحك
بأال تتقدم للحصول على رقم الضمان االجتماعي إال بعد مضي
 10أيام على وصولك للواليات المتحدة .فسوف يضمن هذا تحقق
الضمان االجتماعي من مستنداتك.

كيف أتقدم للحصول على رقم وبطاقة ضمان اجتماعي؟
يمكنك التقدم للحصول على رقم وبطاقة ضمان اجتماعي
بالمجان .للتقدم:
•استكمل طلب بطاقة الضمان االجتماعي (استمارة
)SS-5-AR؛ و
•قدم لنا المستندات األصلية التي تثبت:
——هويتك؛
——وضعك بالنسبة للهجرة المصرح لها بالعمل؛ و
——سنك.
•قم بتقديم الطلب المستكمل والمستندات األصلية إلى مكتب
الضمان االجتماعي المحلي.

يجب أن تكون جميع المستندات ً
نسخا أصلية أو صو ًرا
معتمدة من الجهة المصدرة .وال نقبل الصور الضوئية
للمستندات أو الصور المعتمدة من قبل الموثق العام .كما أننا ال
ً
إيصاال يبين أنك تقدمت بطلب للحصول على المستند.
نقبل
يمكن استخدام مستند واحد لغرضين .على سبيل المثال ،قد
نستخدم تصريح عملك الصادر من إدارة أمن الوطن كإثبات لكل
من هويتك ووضعك بالنسبة للهجرة المصرح لها العمل .ويمكن
أن تكون شهادة ميالدك أو جواز سفرك بمثابة إثبات لعمرك.
ولكن يجب عليك تقديم مستندين منفصلين على األقل.

الهوية والوضع بالنسبة للهجرة المصرح لها بالعمل
إلثبات هويتك ووضعك بالنسبة للهجرة المصرح لها بالعمل،
قدم لنا مستندات هجرتك للواليات المتحدة الحالية وجواز سفرك
األجنبي الساري .تشمل مستندات الهجرة التي يمكن قبولها:
•استمارة I-551
•استمارة ( I-94سجل الوصول والمغادرة — Arrival/
 )Departure Recordتوضح تصريح العمل من إدارة أمن
الوطن.
•استمارة ( I-766تصريح عمل من إدارة أمن الوطن).
زوار التبادل :يجب أن يقدم الزائر من فئة  J-1مستند
 ،DS-2019شهادة األحقية في وضع زائر التبادل (Certificate
) .of Eligibility for Exchange Visitor Statusباإلضافة إلى
ذلك ،يجب على الطالب من فئة  J-1والطالب المقيمين والزوار
الدوليين تقديم خطاب الكفيل إلثبات العمل .ويجب أن يكون
الخطاب مكتوبًا على الورق الرسمي للكفيل وعليه توقيع أصلي
يصرح لك بالعمل.
الطالب الدوليون :على الطالب من فئة  F-1أو M-1
تقديم استمارة  ،I-20شهادة أحقية وضع طالب غير مهاجر
(Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student
) .Statusربما يطلب منك مستندات إضافية إلثبات أحقيتك في

العمل .لمزيد من المعلومات ،اطلب نشرة الطالب الدوليون
وأرقام الضمان االجتماعي (نشرة رقم .)05-10181-AR

السن
يجب أن تقدم شهادة ميالدك األجنبية إذا كانت لديك أو يمكنك
الحصول عليها في غضون  10أيام عمل .أما إذا لم تكن
بحوزتك ،فإننا قد نقبل مستندات أخرى مثل جواز سفرك أو أي
مستند صادر من قبل إدارة أمن الوطن ) (DHSإلثبات سنك.
(اقلب الصفحة)
العمال األجانب وأرقام الضمان االجتماعي

كم أحتاج من الوقت للحصول على رقم الضمان
االجتماعي؟
البد أن نتحقق من مستنداتك مع إدارة أمن الوطن قبل تخصيص
رقم ضمان اجتماعي لك .وبعد استالم التحقق من إدارة أمن
الوطن ،سنرسل لك بطاقة الضمان االجتماعي .في معظم
األوقات ،يمكننا التحقق من مستنداتك بسرعة مع إدارة أمن الوطن
عبر االنترنت .وإذا تعذر التحقق من مستنداتك عبر اإلنترنت فقد
تستغرق إدارة أمن الوطن عدة أسابيع للرد على طلبنا .إننا نعمل
عن كثب مع إدارة أمن الوطن لتقليل حاالت التأخير هذه.

هل أحتاج إلى رقمي قبل بدء العمل؟
نحن ال نشترط حصولك على رقم ضمان اجتماعي قبل أن
) (Internal Revenue Service, IRSتبدأ العمل .ولكن خدمة
اإليرادات الداخلية تشترط على أصحاب العمل اإلبالغ عن
األجور باستخدام رقم الضمان االجتماعي.
أثناء انتظار الحصول على رقم الضمان االجتماعي الخاص
بك ،يمكن لصاحب العمل أن يستخدم خطاب صادر منا بأنك قد
تقدمت للحصول على رقم .ويمكن لصاحب العمل أن يستخدم
مستندات الهجرة الخاصة بك كإثبات للتصريح بالعمل في
الواليات المتحدة.

االتصال بالضمان االجتماعي

لمزيد من المعلومات وللحصول على نُسخ من منشوراتنا،
يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.socialsecurity.gov
أو االتصال برقمنا المجاني ( 1-800-772-1213وبالنسبة
للصم أو من لديهم صعوبة في السمع ،فيمكنهم االتصال برقم
الهاتف النصي  .)1-800-325-0778إننا نتعامل مع
جميع المكالمات بسرية تامة .إذا كنت تتحدث اإلسبانية ،فاضغط
الرقم  .2وإذا كنت تتحدث أية لغة أخرى ،فاضغط الرقم ،1
وانتظر على الخط واستمع إلى المطالبات الصوتية التلقائية باللغة
اإلنجليزية حتى يقوم أحد ممثلينا بالرد عليك .سوف يتصل الممثل
بمترجم فوري للمساعدة في مكالمتك .يمكننا اإلجابة عن أسئلة
محددة في الفترة من الساعة  7صباحً ا إلى  7مساءً ،من االثنين
إلى الجمعة .يمكننا تقديم المعلومات باللغة اإلنجليزية من خالل
خدمة الهاتف اآللي على مدار  24ساعة يوميًا.
كما أننا نريد أيضاً أن نتأكد من أن الخدمة التي تحصلعليها
ثان للضمان
تتميز بالدقة واالحترام .لهذا السبب يقوم ممثل ٍ
االجتماعي بمراقبة بعض المكالمات الهاتفية.

ويمكن ألصحاب العمل أن يجدوا
المزيد من المعلومات على اإلنترنت على
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.
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