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[مالحظة :هذا نموذج لبيان  Social Securityوال يعكس معلوماتك الشخصية .راجع بيان  Social Securityالخاص بك للحصول على
المعلومات المُ َّ
خصصة لك].

مخصصات التقاعد

تستند هذه التقديرات المُ َّ
خصصة إلى دخلك حتى اآلن
مع افتراض استمرارك في كسب  54,489دوال ًرا في
العام حتى بداية حصولك على المخصصات .للتع ُّرف على
َّ
تفضل بزيارة
مزيد من المعلومات حول مخصصات التقاعد،
( ssa.gov/benefits/retirement/learn.htmlمتوفر باللغة
اإلنجليزية فقط).

مخصصات اإلعاقة

لقد جنيت ما يكفي من النقاط للتأهل للحصول على
ً
معاقا اآلن ،فإن الدفعة
مخصصات اإلعاقة .إذا أصبحت
الشهرية الخاصة بك ستكون حوالي  2,083دوالرًا في
الشهر.

مخصصات ورثة المتوفى

لقد جنيت ما يكفي من النقاط الخاصة بأفراد أسرتك للحصول
على مخصصات ورثة المتوفى .في حالة وفاتك هذا العام،
فإن أفراد أسرتك الذين قد يتأهلون للحصول على مخصصات
شهرية تشمل:
 1,562دوالرًا
الطفل القاصر:
الزوج/الزوجة ،في حالة رعاية
 1,562دوالرًا
طفل معاق أو طفل أصغر من  16عامً ا:
الزوج (الزوجة) ،في حالة بداية
 2,083دوالرًا
المخصصات عند سن التقاعد الكامل:
ال يمكن أن يكون إجمالي
 3,802دوالرًا
مخصصات األسرة أكثر من:
ً
مؤهال للحصول
ربما يكون الزوج (الزوجة) أو الطفل القاصر
على مخصصات وفاة إضافية لمرة واحدة بقيمة  255دوال ًرا.

 1,465دوال ًرا
 1,569دوال ًرا
 1,681دوال ًرا
 1,827دوال ًرا
 1,973دوال ًرا
 2,119دوال ًرا
 2,291دوال ًرا
 2,463دوال ًرا
 2,634دوال ًرا

62
63
64
65
66
67
68
69
70

العمر عند بداية الحصول على
مخصصات التقاعد

لقد جنيت ما يكفي من النقاط للتأهل للحصول على
مخصصات التقاعد .للتأهل للحصول على المخصصات ،فإنك
تجني «نقاط» من خالل عملك  -ما يصل إلى أربع نقاط كل
عام .سن التقاعد الكامل الخاص بك هو  67عامً ا ،استنا ًدا
إلى تاريخ ميالدك 5 :أبريل  .1962كما هو موضح في
المخطط ،فإنه يمكنك بدء الحصول على مخصصاتك في أي
وقت يكون فيه عمرك بين  62و 70عامً ا .ستزيد مخصصاتك
الشهرية لما بقي من حياتك مقابل كل شهر تنتظره
لبدء الحصول على المخصصات.

خصصة
الم َّ
تقديرات مخصصات التقاعد الشهرية ُ
(بنا ًء على العمر الذي تبدأ فيه)

مقدار المخصصات الشهرية

برنامج Medicare

لديك ما يكفي من النقاط للتأهل لالنضمام إلى برنامج
 Medicareعندما تبلغ من العمر  65عامً ا .برنامج Medicare
هو برنامج تأمين صحي فيدرالي لألشخاص:
الذين يبلغون من العمر  65عامً ا فأكثر ،و
الذين يبلغون من العمر أقل من  65عامً ا ويعانون من
إعاقات مُ َّ
حددة ،و

في أي عمر ويعانون من مرض كلوي في المرحلة النهائية
(( )ESRDفشل كلوي دائم يتطلب إجراء الغسيل الكلوي
أو زرع كلى).
حتى في حالة عدم تقاعدك عندما تبلغ الـ  65عامً ا ،ربما تحتاج
إلى االشتراك في برنامج  Medicareخالل  3أشهر
ُّ
تجنب عقوبة التسجيل
من عيد ميالدك الـ  65من أجل
المتأخر مدى الحياة .وربما تنطبق قواعد خاصة إذا كانت لديك
تغطية من جانب خطط صحية جماعية معينة من خالل العمل.
للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج ،Medicare
َّ
تفضل بزيارة ( medicare.govمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط) أو
اتصل
( . ssa.gov/medicareمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط) أو ِ
على الرقم )1-800-633-4227( 1-800-MEDICARE
(الهاتف النصي .)1-877-486-2048

نستند في تقدير المخصصات إلى القانون الحالي ،الذي قام مجلس الشيوخ بمراجعته من قبل ،وقد يقوم
بمراجعته مرة أخرى لمعالجة التغييرات المطلوبة .تعرَّف على مزيد من المعلومات حول مستقبل Social
 Securityعلى الموقع اإللكتروني ( ssa.gov/ThereForMeمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

سجل الدخل

راجع تاريخ الدخل الخاص بك أدناه للتأكد من دقته .ي َُعد هذا
أم ًرا هامً ا ألننا نستند في مخصصاتك المستقبلية إلى سجل
دخلك الذي لدينا .هناك حد لمقدار الدخل الذي تدفعه إلى
ضرائب  Social Securityفي كل عام .وال يظهر الدخل األعلى
من الحد في سجل الدخل الخاص بك .لقد قمنا بتجميع
أعوام الدخل السابقة الخاصة بك ،ولكن يمكنك عرضها عبر
اإلنترنت من خالل  .my Social Securityإذا وجدت خطأ
في عرض سجل الدخل الكامل الخاص بك عبر اإلنترنت،
فاتصل على الرقم .1-800-772-1213
ِ

سنة
العمل
1971-1980

الدخل الذي تم
خصم ضرائبه
لصالح Social
Security
بالدوالر

الدخل الذي تم خصم
ضرائبه لصالح برنامج
( Medicareبدأ في
)1966

 2,142بالدوالر

2,142

1981-1990

87,102

87,102

1991-2000

246,069

246,069

2001

34,147

34,147

2002

34,846

34,846

2003

36,021

36,021

2004

38,032

38,032

2005

39,711

39,711

2006

41,829

41,829

2007

43,971

43,971

2008

45,170

45,170

2009

44,603

44,603

2010

45,666

45,847

2011

47,093

47,093

2012

48,560

48,560

2013

49,095

49,095

2014

50,605

50,605

2015

51,996

51,996

2016

52,108

52,108

2017

53,251

53,251

2018

53,966

53,966

2019

54,559

54,559

2020

54,489

2021

لم يتم تسجيلها حتى اآلن

54,489

الضرائب المدفوعة

يستند إجمالي ضرائب  Social Securityوبرنامج Medicare
المُ َّ
قدرة خالل مسيرة العمل الخاصة بك إلى سجل الدخل
الخاص بك:

ضرائب
Social Security

ضرائب برنامج
Medicare

لقد دفعت 75,568:دوال ًرا

لقد دفعت 18,158 :دوال ًرا

صاحب العمل (أصحاب
العمل) 77,498 :دوال ًرا

صاحب العمل (أصحاب
العمل) 18,158 :دوال ًرا

( SSA.govمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط)

(Form SSA-7005-AR-SAMPLE )01/2022

الدخل الذي ال يغطيه Social Security

ً
أيضا دخل من عملك ال تتم تغطيته
ربما يكون لديك
من ِق َبل  .Social Securityربما يكون هذا العمل لصالح
جهة فيدرالية ،أو تابعة للوالية ،أو للحكومة المحلية ،أو في
دولة أجنبية.
إذا شاركت في خطة تقاعد أو حصلت على معاش تقاعد
استنا ًدا إلى عمل لم تدفع ضريبة  Social Securityالخاصة
به ،فإنه يمكن أن يخفض مخصصاتك .للتع ُّرف على مزيد من
َّ
تفضل بزيارة ( ssa.gov/gpo-wepمتوفر باللغة
المعلومات،
اإلنجليزية فقط).

أمور مهمة يجب معرفتها بشأن مخصصات Social
 Securityالخاصة بك

ليس الغرض من مخصصات  Social Securityأن تكون هي
مصدر دخل التقاعد الوحيد الخاص بك .ربما تحتاج إلى
مدخرات ،أو استثمارات ،أو معاشات تقاعدية ،أو حسابات
تقاعد أخرى للتأكد من أن لديك ما يكفي من األموال
عندما تتقاعد.
تحتاج إلى  10سنوات من العمل ( 40نقطة) على األقل
ً
مؤهال للحصول على مخصصات التقاعد .يستند
حتى تكون
مقدار مخصصاتك إلى أقصى دخل لك خالل  35عامً ا .إذا
كان لك دخل خالل مدة أقل من  35عامً ا ،فإن السنوات
التي بدون عمل يتم احتسابها صف ًرا ،وربما تؤدي إلى
خفض مقدار مخصصاتك.
نستخدم تسويات تكاليف المعيشة حتى تكون مخصصاتك
متماشية مع التضخم.
سيؤثر العمر الذي تطالب فيه بالمخصصات على مقدار
المخصصات الخاصة بالزوج (الزوجة) الباقي على قيد
الحياة.
إذا كنت تحصل على مخصصات تقاعد أو إعاقة ،فإن زوجك
(زوجتك) وأطفالك ربما يكونون مؤهلين ً
أيضا للحصول على
المخصصات.
ً
إذا كنت مطلقا (مطلقة) وكنت متزوجً ا (متزوجة) لمدة
 10سنوات ،فربما يمكنك المطالبة بمخصصات عن سجل
شريكك السابق .إذا كان زوجك (زوجتك) المطلق(ة)
يحصل على مخصصات عن السجل الخاص بك ،فإن هذا
ال يؤثر في مبالغ المخصصات الخاصة بزوجك (زوجتك)
الحالي.
عندما تقوم بالتقديم للحصول على مخصصات التقاعد أو
ُّ
بالتقدم للحصول على مخصصات
الزواج ،ربما تكون مطال ًبا
أخرى كذلك.
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المخصصات
َّ
تفضل بزيارة ssa.gov/benefits/
الخاصة بك وبأسرتك،
( retirement/planner/applying7.htmlمتوفر باللغة
اإلنجليزية فقط).
َّ
ً
عندما تكون مستعدا لتقديم الطلب ،تفضل بزيارتنا على
الموقع اإللكتروني ssa.gov/benefits/retirement/apply.
( htmlمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).
يتم تحديث البيان سنويًّا .ويكون متاحً ا عند الطلب ،إما عبر
اإلنترنت أو البريد العادي.
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