كيف يمكن أن يساعدك الضمان االجتماعي عندما يموت
أحد أفراد العائلة

ماذا يوجد بالداخل
االتصال بالضمان االجتماعي

لاانضلا نيعاني نك نل فيعكنضابغجنليئكنإخب رن
كم ل دنك يعل لجنب ما ةن جنيقنبن نصكننل اك.ن
و جنكمي ةنسئقامنكمح ناتجنب معبيئغنلدنو ةن
كمشخصنإمىنكم ل دنك يعل لج.نوسئ ادنليئكن
إلط ءنرقمنكم ل دنك يعل لجنكمخ صنب مشخصن
كملعا ىنإمىنكمح ناتجنععىنضدعطئعنكمقئ منب معبيئغ.ن
قانض ادنندنكملل دنمبيضني نك نل فيكنكملعا ىن
كمحصالنليىنإل ن نكم ل دنك يعل لجنوذمكن
إذكنل دنكمشخصنكملعا ىنقانلللنمفعنةنل ئكن
جنوظ فاننؤنـّاكنتحتنغط ءنكم ل دنك يعل لجن
ععىنضعأهياكنمإلل ن  .فعليك االتصال بالضمان
االجتماعي في أقرب فرصة ممكنة للتأكد من
أن العائلة تحصل على جميع اإلعانات التي
يستحقونها.نوكمني ءنقنكءةنكملييان نكمع مئكنبيا ضكن
ملين كنن نهجنكإلل ن نكمعجنقانت ادننعا نة.
نإنا نندعطئعن عننبيغنملنةنوكعاةنقارهن255ن
و ركنميزويكنكمارضثكن(كمزوجنكمارضث)نوذكتنإذكن
ل ناكنضيئشادننعنكمشخصنكملعا ى.نين نإذكن
ل ناكنضيئشادننافصيئدنلدنبي همنول ناكن
نؤهيئدنميحصالنليىنإل ن ننيئاكنندنكم ل دن
ك يعل لجنبا ءنليىنسجلنكمشخصنكملعا ى،ن
قانضظلنبإن دنكمزويكنكمارضثكن(كمزوجنكمارضث)ن
كمحصالنليىنهذكنكملبيغنكملا اعنملنةنوكعاة.ن
و جنع مكنن نإذكنممنت دنها تنزويكنورضثكن(زوجن
ورضث)ن ئدعطئعنيينطفلنض ادننؤهالنميحصالن
ليىنإل ن ن جنشهننكما ةنبا ءنليىنسجلن
كمشخصنكملعا ىنيدنضحصلنليىنهذكنكملبيغ.ن
نضجازنيدنضعأهلني نك ننيئاادنندنكمي فيكنميحصالن
ليىنإل ن نشهنضك،نبل ن ئهم:ن
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نيرنيكنيونيرنلنضبيغادنندنكميلنن60نساكن ألبنن
(50نساكن ألبننإذكنل ناكنني قئد)؛
نيرنيكنيونيرنلنندنيينللننوضعامادنرل ضكنطفلن
كمشخصنكملعا ىنول دنكمطفلنيقلنندن16ن
ساكنيونني ق ؛
نطفلنكمشخصنكملعا ىنغئننكملعزوجنوكمذين
ض اد:ن
نيصغننندنسدن18نساكن(يونععىن
19نساكنإذكنل دنط مب ننعفنغ ن جن
نارسكنكبعاكفئكنيونث ناضك)؛نيون
نللنهن18نساكنيونيلبننوماضهنإل قكن
باي نلااهنقبلنبياغهن22نساك؛ن
نطفلنكمزوج/كمزويكنيونعفئانيونعفئانكمزوج/
كمزويكنيونطفلننعباىنتحتنظنوفننيئاك؛
نكآلب ءنوكألنه نكمذضدنضبيغادنندنكميلنن62نساكن
ألبننوكمذضدنل دنضيامهمنكمشخصنكملعا ىنبل ن
نضقلنلدننصاننفقعهم؛نون
نزويكننطيقكنورضثكن(زوجننطيقنورضث)نتحتن
ظنوفننيئاك.
إذا كان الشخص المتوفى يتلقى إعانات الضمان
االجتماعين ييئكنإل ةنكإلل نكنكمعجنتيقئعه نلدن
شهننكما ةنيونيضكنشهارن عقك.نليىنسبئلنكملث ل،ن
إذكنن نكمشخصن جنشهننضامئا/تلازن ييئكنإل ةن
كإلل نكنكملا الكنلدنشهننيغدطس/آب.نوإذكنل نتن
كإلل نكنقانتمنتيقئه نلدنطنضقنكإلضاكعنكملب شنن ييئكن
ك تص لنب مباكنيوننؤسدكنن مئكنيخنىنوكمطيبنناهمن
إل ةنيضكنيناكلنتمنتيقئه نلدنشهننكما ةنيونن نبياه.ن
ين نإذكنل نتنكإلل نكنقانتمن يه نبشئكن النتصنفنيضكن
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نويلثننندنذمكنب ثئن!

نتمنتيقئه نلدنكمشهننكمذينن ن ئهنكمشخصن
شئ
دن
ل
نإمىنكم
ةنكمشئ
نبياه.نوليئكنإل
يونن
ضعا ننبيضنهذهنكمخان ن قطنب ميغكنكإلنجيئزضك.ن
ك يعل لجن جنيقنبن نصكننل اك.ن
مني ءنزض رةنكمباكبكنكإلم عنونئكنكملعيا ةنكميغ ن
وم دنقانض ادنبإن دني نك نكمي فيكنكملؤهيئدنكمحصالن ميحصالنليىنكملييان نب ميغكنكمينبئك.نونحدننا نن
مكنخان نكمعنيلكنكمفارضكننج ن نملد لاتكنليىن
ليىنإل ن نكما ةنلدنكمشهننكمذينن ن ئهن
إينكءنني نال نكم ل دنك يعل لجنكمخ صكنبك،نوتعا نن
كمشخصنكملدعفئا.ن
مكنخان نكمعنيلكنكمفارضكنهذهنساكءنلاتنتعصلن
با نه تفئ نيوننعاكياكنبافدكن جنن عبنكم ل دن
ك يعل لج.
ها تنطنقنلاضاةنمالتص لنب م ل دنك يعل لج،ن
وناه نك تص لنإم عنونئ نلدنطنضقنكإلنعننتنوه تفئ ن
وشخصئ .نونحدنها نمإلي بكنليىنيسئيعكنومخانعك.ن
إذكن نتايانماضكنإن نئكنك تص لنب إلنعننتن إنا ننعئحن
أللثننندن80نل ن نس لانكم ل دنك يعل لجن جن
مكنخان نآمئكنلثئنةنه تفئ نليىنناكرنكمد لكنطاكلن
تا ئننكم ل دنميئامنوميغانوذمكنبعا ئننكسعحق ق ن
يض منكألسباع.ن ئل اكنك تص لنبا ننج ن نليىنكمه تان
وكمحل ضكنكمل مئكنملالضئدنكما سنطاكلنرعيكنعئ تهم.
رقمن1-800-772-1213نيونليىنرقمنكمه تانكماصجن
1-800-325-0778نإذكنلاتنندنكمصمنيوننلدنماضهمن
صيابكن جنكمدلع.
يسهلنطنضقكنإلينكءنني نال ننعنكم ل دنك يعل لجن
إذكنلاتنبح يكنإمىنكمعحاثننعنشخصن بإن نا ن
ندنيينن دنو جنيينوقتنهجنبزض رةنناقيا ن
كمن نليىنن مل تكنندنكمد لكن7نصب عً نإمىن7ن
كإلم عنونجنwww.socialsecurity.govن ها تنسافن
ند ءً،نيض منك ثائدنإمىنكمجليك.نوم اا ننطيبنناكن
تدعطئع:
يدنت ادنص بنكننيا نخاللنكمفعنك نكملفيلكنب ميللن
نإنش ءنن نضدلىنبحد بنSocial Securityنmyن
عئثنينكنقانتجانخطنكمه تاننشغا نبليالنيليىن
ملنكييكنلشانSocial Security Statementن
ندنكمي ينونا نك نعظ رنيطالنميعحاثننيا .نونحدن
(حساب الضمان االجتماعي)نكمخ صنبكنوكمعألان
نا ننمكنخان نكمعنيلكنكمفارضكننج ن نملد لاتكن
ندنن سبكنوطب لكنخط بنإثب ن سعحق ق تكن
ليىنإينكءنني نال نكم ل دنك يعل لجنكمخ صكنبك،ن
وتغئئنننييان نكإلضاكعنكملب شننكمخ صكنبكنوطيبن وتعا ننمكنخان نكمعنيلكنكمفارضكنهذهنساكءنلاتن
بالن قانندنبط قكنبنن نجنناض ئننMedicareن
تعصلنبا نه تفئ نيوننعاكياكنبافدكن جنن عبنكم ل دن
ميعأنئدنكمصحجنوكمحصالنليىنبالننلاذجن
ك يعل لج.نإنا ننعطيعنمخانعك.
،SSA-1099/1042Sنويلثننندنذمك؛

االتصال بالضمان االجتماعي

اتصل بنا

تفضل بزيارة موقعنا

نكمعقامنبطيبنميحصالنليىنHelpنExtraن
(ند لاةنإض ئك)ننعنMedicareنت مئانخطكن
وصفكنطبئكنكملخارك ؛
نتقاضمنطيبنميحصالنليىنكسعحق ق نكمعق لان
وكإلل قكنوبنن نجنناض ئننMedicareنميعأنئدن
كمصحج؛
نإضج نندخنندننشنكتا ؛
نكمحصالنليىنإي ب
لثئنك؛

نليىنألسئيكنكملعاكومكن
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