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ضوء موضعي على الحقوق والمسؤوليات
لبرنامج دخل الضمان اإلضافي
)(SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME

ما هي حقوقك

يحق لك أن:
تقدم ً
طلبا للفوائد مجاناً.
تتلقى مساعدة من الضمان االجتماعي لتعبئة االستمارات والحصول على
المستندات التي تحتاج إليها.
تتلقى مساعدة من شخص آخر في إجراء معاملتك بدخل الضمان اإلضافي
 ،SSIوأن تحضر هذا الشخص معك عندما تزور إدارة الضمان االجتماعي
( Social Security Administrationأو .)SSA
بمحام أو شخص مؤهل آخر تختاره.
تمثل
ٍ

تطلب اإلطالع على المعلومات في سجالتك.
تستلم رسالة تخبرك بقرارنا حول نوع الفوائد التي يمكنك الحصول عليها وما
سنسدده لك من مبالغ.
تستأنف معظم القرارات التي تتخذها إدارة الضمان االجتماعي حول ما
تستطيع الحصول عليه من دخل الضمان اإلضافي أو قيمة دخل الضمان
اإلضافي ،إذا عارضت قرارنا.
تتلقى مساعدة مجانية من مترجم شفهي إذا ال تتكلم اللغة اإلنكليزية بمستوى
يكفي للتعامل معنا.
تتلقى المساعدة من إدارة الضمان االجتماعي للحصول على سجالتك الطبية و.
تحصل على نسخة من القانون واالنظمة التي إستعملت القرار طلبك.
ما هي مسؤولياتك

عليك أن تخبرنا عندما:
تنتقل إلى منزل آخر أو تغير عنوانك.
ينتقل شخص إلى منزلك أو يغادره.
يتغير مدخولك أو مكاسبك أو زوجك/زوجتك أو والديك.
تتغير مواردك أو ممتلكاتك أو زوجك/زوجتك أو والديك .
ً
دخال من أصدقاء أو أقارب.
تتلقى مساعدة في مصروفات المعيشة أو تتلقى

يتوفى زوجك/زوجتك أو أي شخص من أهل بيتك.
تتزوج أو تفترق عن زوجتك/زوجك أو تطلق.
تغير اسمك.
ً
مؤهال لتلقي فوائد و/أو مبالغ مالية أخرى.
تصبح
تدخل أو تغادر مؤسسة (مثل مستشفى أو مصح للمسنين أو سجن).
تغادر الواليات المتحدة أو تعود إلى الواليات المتحدة.
يصدر أمر تفتيش العتقالك بسبب ارتكاب جريمة ،أو محاولة ارتكاب جريمة،
وهذه الجريمة عقوبتها الموت أو السجن أكر من سنة.
يصدر أمر تفتيش العتقالك بسبب إنتهاك إطالق سراح مشروط أو فترة
تجريبية.
تغير حضورك المدرسي.
يتغير دخل كفيلك في حالة كنت مهاجراً
ً
مكفوال.
يتحسن وضعك الصحي في حالة حصلت على ضمان الدخل اإلضافي بسبب
إعاقة أو عمى.
ال تستطع الحضور إلى مكتبنا (مكاتبنا) في الموعد (المواعيد) المحدد.

للتذكير

إذا أصبحت عاجزاً عن إدارة أموالك ،عليك أن تبلغ الضمان االجتماعي بذلك.
توفر إدارة الضمان االجتماعي خدمات مجانية للترجمة الشفهية عند طلب ذلك،
إلجراء معامالتك الخاصة بالضمان االجتماعي .يرجى االتصال بنا ً
أوال كي نأتيك
بشخص يتكلم لغتك لمساعدتك .اطلع االستمارة -ضوء موضعي على برنامج دخل
الضمان التكميلي -الفئة -خدمات مترجم.-
عليك وعلى ممثلك تزويد إدارة الضمان االجتماعي بالمعلومات الصحيحة .ال يحق
لك أو لممثلك إعطاء معلومات خاطئة عن علم وقصد.
عليك أن تطلع إدارة الضمان االجتماعي على كافة مصادر عالجك الطبي عندما
تقدم طلب على أساس إعاقة.
في وجه عام ،لديك  6.يوم الطالع إدارة الضمان االجتماعي انك تريد استئناف
قرار تعارضه.
في حال وفاتك ،يجب على فرد من أسرتك أو صديق إخبار إدارة الضمان
االجتماعي.

يوفر هذا المستند لمحة عامة عن حقوقك ومسؤولياتك الخاصة بدخل
الضمان اإلضافي .وال تهدف المعلومات المتضمنة فيه إلى تغطية كافة
أجزاء القانون .للحصول على معلومات معينة حول حالتك ،اتصل
بالضمان االجتماعي.

للحصول على مزيد
من المعلومات

يرجى زيارة أو مراسلة أي مكتب للضمان االجتماعي ،أو االتصال برقمنا
المجاني على  .1-800-772-1213يمكنك التحدث مع ممثل بين الساعة
مساء خالل أيام العمل .ويجب أن يكون رقمك الخاص
 ٧صباحاً والساعة ٧
ً
بالضمان االجتماعي جاهزاً كلما اتصلت.
ممثلون يتكلمون أسباني متوفرون ً
أيضا للرد على مكالماتك .اتبع التعليمات
باالسباني لتتحدث مع ممثل يتكلم اسباني.
إن المعلومات المسجلة والخدمات متوفرة خالل  24ساعة يومياً ،بما في ذلك
عطلة نهاية األسبوع واألعياد.
بالنسبة للصم أو من لديهم صعوبة في السمع ،يمكنهم االتصال بالهاتف
مساء
النصي على  1-800-325-0778بين الساعة  ٧صباحاً والساعة ٧
ً
خالل أيام العمل.
إننا نعتبر كل المكالمات خاصة وسرية ،سواء تم إجراؤها إلى أرقامنا المجانية
أو إلى أحد مكاتبنا المحلية .كما أننا نريد أن نتأكد من حصولك على خدمة تتميز
ثان يراقب بعض المكالمات
بالدقة واالسلوب الالئق .ولهذا السبب ،لدينا ممثل ٍ
الهاتفية التي نتلقاها ونجريها.
يمكنك أيضاً زيارة موقعنا على اإلنترنت www.socialsecurity.gov :لالطالع
على مواضيع أخرى متعلقة بدخل الضمان اإلضافي أو الضمان االجتماعي.
ميتوانيد به نشانی وب سايت  www.socialsecurity.gov/multilanguageرجوع
نماييد.
هذه املعلومات ذات طبيعة عامة .ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بالرقم
( 1-800-772-1213الهاتف النصي  )1-800-325-0778أو االتصال مبكتب الضمان
االجتماعي احمللي ،أو زيارة موقعنا ( )www.socialsecurity.govعلى اإلنترنت ،أو االتصال
مبكتب الضمان االجتماعي احمللي

