لديك إيرادات ال يغطيها
Social Security

www.ssa.gov

لدينا معلومات مهمة لك

أنت تتلقى صحيفة الوقائع هذه ألن سجالتنا ُتظهر أن لديك إيرادات من العمل ال يغطيها  .Social Securityوكان هذا
العمل على األرجح لصالح الحكومة الفيدرالية أو حكومة الوالية أو الحكومة المحلية ،أو تم القيام به في بلد أجنبي.
هذه اإليرادات تم الحصول عليها من وظيفة لم تدفع فيها أنت وصاحب العمل ضرائب .Social Security

أثر مثل هذه اإليرادات على استحقاقات Social Security
تختلف قواعد استحقاقات  Social Securityبالنسبة لألشخاص الذين كانوا يعملون في وظيفة ال يغطيها Social
 Securityويحصلون على معاش تقاعدي بموجب قيامهم بتلك الوظيفة .ستساعدك هذه الوثيقة على فهم كيفية
تأثير المعاشات التقاعدية القائمة على هذه اإليرادات فيما يتعلق باستحقاقات .Social Security

معاشات العمل التي ال يغطيها Social Security
أي معاش تتلقاه من عمل ال يغطيه  Social Securityيمكن أن يقلل من مبلغ استحقاقات Social Security
بإحدى طريقتين.
االستحقاقات التي
يمكن تقليلها:

استحقاقات التقاعد والعجز الخاصة بك
والمستحقات مستحقة الدفع لزوجك
(زوجتك) وأطفالك

استحقاقاتك كزوج (زوجة) ،أرملة ،أو أرمل

Windfall Elimination Provision
(شرط القضاء على المفاجئة) ()WEP

( Government Pension Offsetتعويض
عن راتب التقاعد الحكومي) ()GPO

وهذا يقلل من استحقاق تقاعدك أو
عجزك إذا كنت تتلقى معاش تقاعد أو
عجز من عمل ال يغطيه Social Security
ال يمكن أن يكون التخفيض أكثر من نصف
مبلغ معاشك التقاعدي الشهري الذي
يعتمد على العمل الذي ال تتم تغطيته
من .Social Security
التعديل الذي
قد ينطبق:

يتم إجراء تعديل  WEPقبل إجراء
أية تعديالت الستحقاقات التقاعد
المبكر أو المتأخر.
ال يؤثر  WEPعلى استحقاقات األحياء.
ال ينطبق  WEPإذا كان لديك  30عامً ا أو
أكثر من اإليرادات الكبيرة التي يغطيها
.Social Security
تفضل بزيارة حاسبة  WEPالخاصة بنا
علىwww.ssa.gov/planners/ :
titch/anyPiaWepjs04.html
(متوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

وهذا يقلل من استحقاقاتك كزوج أو
أرملة أو أرمل بنسبة الثلثين من مبلغ
معاش التقاعد أو العجز الشهري الذي
تتلقاه من عملك لصالح صاحب عمل
فيدرالي أو حكومي أو محلي لم يكن
ً
مشموال بـ .Social Security
يمكن أن يخفض  GPOاستحقاقك
كزوج جزئ ًيا أو كل ًيا ،اعتما ًدا على مبلغ
المعاش التقاعدي.
تفضل بزيارة حاسبة  GPOالخاصة بنا
علىwww.ssa.gov/planners/ :
( retire/gpo-calc.htmlمتوفر باللغة
اإلنجليزية فقط).

ما العمل
عندما تتقدم بطلب للحصول على استحقاقات  ،Social Securityسوف نسألك عما إذا كنت تتلقى أو تخطط للحصول
على معاش تقاعديمن إيراداتك التي ال يغطيها  .Social Securityكما س ُيطلب منك تقديم معلومات التقاعد الخاصة
بك حتى نتمكن من إجراء أي تعديالت ضرورية على استحقاقك .سيساعدك تزويدنا بهذه المعلومات عند التقدم
بطلب أو عندما تبدأ في تلقي معاش تقاعدي على تجنب الدفع الزائد .تعرف على المزيد حول  WEPو GPOعلى
( www.ssa.gov/gpo-wepمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

ما سبب وجود  WEPوGPO
َّ
سن الكونغرس  WEPو GPOلمعاملة جميع العمال بشكل عادل في إطار برنامج  .Social Securityانظر المعلومات
لقد
التالية حول تاريخ وأسباب وجود  WEPو.GPO

لماذا نستخدم صيغة مختلفة لـ WEP
تحسب ( Social Security Administrationإدارة الضمان االجتماعي) االستحقاقات من خالل تطبيق صيغة على
متوسط الدخل الشهري للعامل على مدى حياته ،مع تعديلها لتعكس نمو األجور في البلد .وبموجب القانون ،يتم
ترجيح الصيغة بحيث تحل االستحقاقات محل نسبة أكبر من أجور العمال بأجور أقل مما يفعلون للعمال بأجور أعلى.
وال يتم تضمين األرباح غير المغطاة في حساب استحقاقات  .Social Securityتعرف على المزيد من المعلومات حول
حساب االستحقاقات على ( www.ssa.gov/OACT/COLA/piaformula.htmlمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).
قبل عام  ،1983كان األشخاص الذين لم تكن وظيفتهم األساسية مشمولة من  Social Securityيحسبون استحقاقات
 Social Securityالخاصة بهم كما لو كانوا عاملين طويلي األجل ومنخفضي األجر .وكان لديهم ميزة الحصول على
استحقاقات  Social Securityالتي تمثل نسبة أعلى من دخلهم ،باإلضافة إلى معاش تقاعدي من وظيفة لم يدفعوا
ضرائب  Social Securityمن أجلها .لقد أقر الكونغرس ( Windfall Elimination Provisionشرط القضاء على المفاجئة)
إلزالة هذه الميزة من خالل حساب المعاش التقاعدي غير المغطى.

لماذا نقلل من استحقاقاتك من خالل GPO
يهدف الكونغرس إلى الحصول على استحقاقات  Social Securityللزوجة لدعم الزوجات غير العامالت االتي يعتمدن
مال ًيا على الزوج العامل .ونظرا ألن العديد من الزوجات لهم حياتهم المهنية الخاصة وال يعتمدن مال ًيا على أزواجهم،
فإن القانون يقتضي منا تخفيض استحقاقات الزوجة واألرملة واألرمل بمقدار المبلغ بالدوالر من استحقاقات التقاعد
أو العجز الخاصة بـ  Social Securityللزوج .ومع ذلك ،قبل عام  ،1977لم يكن األمر كذلك بالنسبة للمستفيدين من
ً
األزواج واألرامل الذين تلقوا
معاشا حكوم ًيا على أساس العمل الذي لم يدفعوا ضرائب  Social Securityعليه .ويمكنهن
في الوقت نفسه الحصول على إعانة زوجية غير مخفضة من  Social Securityومعاش تقاعدي على أساس حياتهن
المهنية غير المشمولة بالتغطية في وظائف حكومية أو محلية.
ويقلل ( Government Pension Offsetتعويض عن راتب التقاعد الحكومي) استحقاقات الزوجة واألرملة واألرمل بنسبة
الثلثين من المعاش التقاعدي الحكومي الشهري للشخص على أساس العمل الذي ال يشمله .Social Securityوهذا
يقارب تخفيض  1دوالر مقابل  1دوالر الذي ينطبق على األزواج واألرامل الذين يحصلون على معاش Social Security
الخاص بهم أو استحقاقات العجز.

ً
مستعدا للتقاعد...
عندما تكون
تجدون أسهل الطرق وأكثرها مالءمة للتقدم بطلب للحصول على استحقاقات
التقاعد على ( www.ssa.gov/applyforbenefitsمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).
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