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لكلنمبلغن$2,100ندوالرنتقامنبدفاهنكأجارنيكسبن
ماظمنولاعمليننولمازلييننربعنولتغطيةننحان
وستحقعقعتنولضمع نوالجتمعع نوتغطيةنبرنعمجنمديكيرن
Medicareنللتأميننولصح .نوبصفةنععمةنيحتعجنولاعسن
إلىن10نسااوتنمننولتغطيةنللتأهلنلآلت :

هلنتاايندفعنأجرنلشخصنيختصنبعلتاظيفنأونطبعخن
أونبستعن نأونمجعلسةنأطفعا،نأونأينععملنمازل ن
آخر،نبمبلغنالنيقلنعنن$2,100ندوالرنف نععمن2018؟ن
إذونكاتنتااينفيجبنأ نتضيفنإلىنذلكنإجمعل ن
معنتدفاهعنللماظفنلديكنمننمبعلغننقديةنلتاقالتهن
ووجبعتهنوإسكعنه.نوإذونكاتنستدفعنعلىنوألقلن
$2,100ندوالرنلشخصنووحدنفف نهذهنولحعلةنعليكن
باضنولمسؤوليعت.

نوستحقعقعتنولتقععدن(وبتدوءًنمننعمرن62نساة)؛
نوستحقعقعتنوإلععقةنللاعملنوولذيننياالهم؛
نوستحقعقعتنولارثةنلاعئلةنولاعمل؛

إ نولافعءنبهذهنولمسؤوليعتنلسافنيضمننبأ نيحصلن
ولاعملنولمازل نلديكنعلىننقعطننحانوستحقعقعتن
ولضمع نوالجتمعع نوتغطيةنبرنعمجنمديكيرنMedicareن
للتأميننولصح .نفاادمعنتدفعنمبلغن$2,100ندوالرن
كأجارنلاعملنمازل نفاليكنأ نتفالنوآلت :

نووستحقعقعتنبرنعمجنمديكيرنMedicareنللتأمينن
ولصح .

هل الخدمات التي يؤديها جميع
العاملين المنزليين مغطاة تحت
الضمان االجتماعي؟

نخصمنضروئبنولضمع نوالجتمعع نوبرنعمجنمديكيرن
Medicareنللتأميننولصح نمننهذهنوألجار؛
ندفعنهذهنولضروئبنإلىنإدورةنضريبةنولدخلن
(IRSنService,نRevenueن)Internal؛
نووإلبالغنعننهذهنوألجارنإلىنإدورةنولضمع ن
والجتمعع .

تطبقنقاوعدنخعصةنف نولحعالتنولتعلية:

SocialSecurity.gov

ولاعملا نف نولماعلا
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نإذونكاتنتديرنفادقعنأونتؤجرنغرفعنبمازانأونتديرندورن
إقعمة،نفيجبنوإلبالغنعننكلنوألجار.

دفع الضرائب إلى إدارة ضريبة الدخل
()IRS

نالنت ُـدفعنضروئبنولضمع نوالجتمعع نلمجعلس ن
وألطفعانأونولاعمليننوآلخريننولذيننتقلنأعمعرهمن
عنن18نععمعنإالنإذونكعنتنولمهاةنولرئيسيةنللاعملن
ه نولاملنبعلماعلا.

يجبنوالتصعانبإدورةنضريبةنولدخلنIRSنلمارفةن
متطلبعتنوإلبالغنأونللحصاانعلىنوالستمعروتن
نإذونكاتنتدفعنأجارونعننعملنمازل نيقامنبهنأباعؤكن ولاللمة.نسيرشدكنولماظفا نهاعكنعننكيفيةن
ولذيننيبلغا نمننولامرن21نساةنأونأكبرنفيجبنأ ن
إكمعانوالستمعروتنومكع نولمع نتقديمهع.نويمكاكن
تدفعنضروئبنولضمع نوالجتمعع نعلىنوألجارنولت ن أيضعنوإلطالعنعلىننشرةنإدورةنضريبةنولدخلنIRSن
يتقعضانهع.
TaxنEmployer’sنHouseholdن926,نPublicationن
Guideن(«دليلنولضروئبنلمستخدم ن
ن
نإذونكاتنتدفعنأجارونعننعملنمازل نيقامنبهنأحدن
ن
ولاعمليننولمازليين»)نعلىنولماقعن
وولديكنأونأكثرنفقدنتكا نوألجارنولت نيتقعضانهعن
خعضاةنللضروئب،نوعليكنمروجاةنولجهةنولمسؤولةن www.irs.gov/publications/p926/index.htmlن
ن
للحصاانعلىنولمالامعتنعننوالستمعروتن
للتأكدنممعنإذونكعنتنهذهنولقععدةنولضريبيةنتطبقن
ولت نيجبنتقديمهعنوماوعيدنولتقديم.
علىنحعلتهم.
فيمعنيل نباضنوألمارنولت نقدنتريدنمارفتهع:
لمزيدنمننولمالامعتنيمكاكنوالتصعانبأينمكتبن

ناالحتفاظ بالسجالت—يجبنتدويننأسمعءن
وعاعويننوأرقعمنولضمع نوالجتمعع نلجميعنولاعملينن
ولمازلييننومبعلغنوألجارنولت ندفاتهعنلهم.نفيجبن
نسخنرقمنولضمع نوالجتمعع نمبعشرةنمننبطعقةن
ولضمع نوالجتمعع نلكلنشخص.نوإذونلمنتكننعادن
أحدنماظفيكنبطعقةنضمع نوجتمعع نفيتايننعليهن
أونعليهعنتقديمنطلبنالستخروجنبطعقةنمننأين
مكتبنضمع نوجتمعع .

للضمع نوالجتمعع .

خصم ضرائب الضمان االجتماعي
وبرنامج مديكير  Medicareللتأمين
الصحي
بصفتكنربنعملنفإنكنتدفعنمادان6.2نبعلمعئةنكضريبةن
ضمع نوجتمعع نعلىنمعنالنيزيدنعنن$128,400ندوالرن
(ف نععمن)2018نمننإيرودوتنولماظفنولذينياملن
لديك،نومادان1.45نبعلمعئةنكضريبةنبرنعمجنمديكيرن
Medicareنللتأميننولصح نعلىنكلنوإليرودوت.نويدفعن
ولماظفا ننفسنولمادالتنولضريبية،نكمعنيدفاا ن
نسبةن0.9نبعلمعئةنإضعفيةنكضروئبنبرنعمجنمديكيرن
Medicareنللتأميننولصح نعلىنولمكعسبنولت ن
تزيدنعنن$200,000ندوالرن($125,000ندوالرنإذونكع ن
ولشخصع نمتزوجيننويقدمع نإقرورهمعنولضريب ن
بشكلنمافصلنأون$250,000ندوالرنإذونكع نولشخصع ن
متزوجيننويقدمع نإقرورهمعنولضريب نبعلتضعمن).

نتقديم االستمارات الخاصة بإدارة ضريبة
الدخل  IRSواألجور المستقطعة—وستخدمن
وستمعرةنضريبةنولدخلنولفدروليةنرقمن1040نولخعصةن
بكن(1040نFormن)IRSنلإلبالغنعننوألجارنولت ن
تاعدان$2,100ندوالرنأونأكثرنوولت ندفاتهعنإلىن
ععملنمازل .نوبععتبعركنربنولاملنفاليكندفعن
حصتكنمننضروئبنولضمع نوالجتمعع نوبرنعمجن
مديكيرنMedicareنللتأميننولصح نكمعنيجبنأ ن
تدفعنولضروئبنولت نوقتطاتهعنمننأجارنولماظف.

اإلبالغ عن األجور إلى إدارة الضمان
االجتماعي
يتايننعليكنإعطعءنولاعملنولمازل نلديكنولاسخنBنونCن
ون2نمننوالستمعرةنStatementنTaxنandنWageن(بيع ن
وألجارنوولضروئب)نف نماعدنأقصعهن31نياعير/كعنا ن
ولثعن نبادنولساةنولت ندفاتنفيهعنوألجار،نفاليكن

ولاعملا نف نولماعلا
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النيقلنعنن$2,100ندوالرنمننكلنصعحبنعمل.نفالىن
سبيلنولمثعانإذونعملنولاعملنولمازل نلثالثةنأصحعبن
عملنودفعنلهن$900ندوالرنون$1,100ندوالرنون$2,100ن
دوالرنعلىنولتاول ن(بمعنمجماعهن$4,100ندوالر)ن
فيحصلنهذونولاعملنفقطنعلىننقطةنضمع نوجتمعع ن
ووحدةنمعنتسجيلن$2,100ندوالرنف نسجلنولضمع ن
والجتمعع نولخعصنبه.

إرسعانولاسخةنAنمننوالستمعرةنW-2نمعنوالستمعرةن
StatementنTaxنandنWageنofنTransmittalنW-3ن
(إحعلةنبيع نوألجارنوولضروئب)نإلىنإدورةنولضمع ن
والجتمعع نف نماعدنأقصعهنآخرنيامنف نشهرن
ياعير/كعنا نولثعن نإذونكاتنتقامنبعإليدوعنإلكترونيعن
أونورقيعنف نولساةنولتعليةنلساةنوإلبالغنعننوألجار.ن
ويمكاكنولحصاانعلىنهذهنوالستمعرةنوولتاليمعتن
ولخعصةنبعستكمعلهعنبعالتصعانبأينمكتبنإلدورةنضريبةن
ولدخلن،IRSنأونإذونكع نعادكنكمبياترنمتصلنبشبكةن
وإلنترنتنوماصـّلنبطعباةنفيمكاكنوستخدومنخيعرنW-2ن
،Onlineنفإ نهذونولخيعرنOnlineنW-2نهانخيعرنإدورةن
ولضمع نوالجتمعع نوإللكترون نوولمجعن نولمتافرن
ألصحعبنولاملنلتقديمنوستمعروتهم،نفمعنخيعرنW-2ن
Onlineنيمكاكنولاصاانإلىننسخةنإلكترونيةنمنن
والستمعرةن،W-2نووستكمعلهعنوتقديمهعنإلىنإدورةن
ولضمع نوالجتمعع نعبرنشبكةنوإلنترنت،نكمعنتقامن
هذهنولخدمةنبعستكمعانوستمعرةنW-3نلكن(وإلحعلة).ن
ويمكاكنأيضعنطبععةنولاسخنولت نيحتعجنإليهعن
ولماظف(و )نلديكنلتقديمنوإلقروروتنولضريبيةنولخعصةن
بهمنبعإلضعفةنإلىنمعنتحتعجنإليهنللحفظنف نسجالتك.ن

كمنعددنولاقعطنولت نيحتعجنإليهعنولاعملا ن(بمعنفيهمن
ولاعملا نولمازليا )نلك نيتأهلاونللضمع نوالجتمعع ؟ن
إ نذلكنيتاقفنعلىنأعمعرهمنوناعنوالستحقعقعتن
ولت نقدنيكانا نمؤهليننللحصاانعليهع.نفيحتعجن
ماظمنوألشخعصنإلىنوستكمعان10نسااوتنمنن
ولاملن(40ننقطة)نلك نيتأهلاونلالستحقعقعت.نأمعن
وألشخعصنوألصغرنساعنفيحتعجا نإلىننقعطنأقلنلك ن
يتأهلاونالستحقعقعتنوإلععقةنأونليتأهلنأفرودنععئالتهمن
الستحقعقعتنولارثةنبادنوفعتهم.
تذكـّرنبأنهنإذونلمنتقمنبعإلبالغنعننأجارنولماظفنولذين
ياملنلديكنفقدنالنتكا نعاده/عادهعنولاقعطنولكعفيةن
للحصاانعلىنوستحقعقعتنولضمع نوالجتمعع ،نأونقدن
يكا نمقدورنوالستحقعقعتنأقل.ن

لك نتبدأنسافنتحتعجنإلىنولتسجيلنللحصاانن
علىنهايةنمستخدمن(IDن)Userنوكلمةنسرن
ن
ن(،)passwordنوولذينيمكننولقيعمنبهنعنن
طريقنماقعنخدمعتنوألعمعانوإللكترون :نن
www.socialsecurity.gov/bso/
.bsowelcome.htm
نلمزيدنمننولمالامعت،نبمعنف نذلكنوإلرشعدوتن
ن
ولمفصلة،نتفضلنبزيعرةنولماقع:
نwww.socialsecurity.gov/employer/
.bsohbnew.htm

االتصال بالضمان االجتماعي
هاعكنطرقنعديدةنلالتصعانبعلضمع نوالجتمعع ،ن
وماهعنوالتصعانإلكترونيعنعننطريقنوإلنترنتنوهعتفيعن
وشخصيع.نونحننهاعنلإلجعبةنعلىنأسئلتكنولخدمتك.ن
فألكثرنمنن80نععمعنسععدنولضمع نوالجتمعع نف ن
تافيرنولضمع نلليامنوللغدنوذلكنبتافيرنوستحقعقعتن
وولحمعيةنولمعليةنلمالييننولاعسنطاوانرحلةنحيعتهم.
تفضلنبزيعرةنماقااع

كيف يحصل العامل المنزلي لديك
على نقاط ( )creditsنحو الضمان
االجتماعي

أسهلنطريقةنإلجروءنماعمالتنمعنولضمع نوالجتمعع ن
مننأينمكع نوف نأينوقتنه نبزيعرةنماقااعن
وإللكترون نwww.socialsecurity.govنفهاعكن
سافنتستطيع:
إنشعءنمعنيسمىنبحسعبنSocial Securityنmyن
لمروجاةنكشفنSocial Security Statementن(حسعبن
ولضمع نوالجتمعع )نولخعصنبكنوولتأكدنمننمكعسبكن
وطبععةنخطعبنإثبعتنالستحقعقعتكنوتغييرنمالامعتن
وإليدوعنولمبعشرنولخعصةنبكنوطلبنبدانفعقدنمننبطعقةن
برنعمجنمديكيرنMedicareنللتأميننولصح نوولحصاان
علىنبداننماذجن،SSA-1099/1042Sنوأكثرنمننذلك؛

تاطىننقعطنولاملنولمازل نبطريقةنمختلفةنعنن
وألعمعانوألخرى،نفبشكلنععمنيحصلنولشخصنعلىن
نقطةنووحدةنلكلن$1,320ندوالرنمننولكسبنولمبلـَّغن
عاهن(ف نععمن)2018نبحدنأقصىنأربعننقعطنف ن
ولساة.نولكننولاعملنولمازل نسيحصلنعلىننقعطن
ولضمع نوالجتمعع نفقطنعلىنأسعسنولكسبنولذين
ولاعملا نف نولماعلا
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ولتقدمنبطلبنللحصاانعلىنHelpنExtraن(مسععدةن
إضعفية)نمعنMedicareنتكعليفنخطةنوصفةنطبيةن
ولمخدروت؛
تقديمنطلبنللحصاانعلىنوستحقعقعتنولتقععدن
ووإلععقةنوبرنعمجنمديكيرنMedicareنللتأميننولصح ؛
إيجعدننسخنمنننشروتاع؛
ولحصاانعلىنإجعبعتنعلىنألسئلةنولمتدوولةنكثيرو؛
وأكثرنمننذلكنبكثير!
يتافرنباضنهذهنولخدمعتنفقطنبعللغةنوإلنجليزية.ن
فعلرجعءنليعرةنولباوبةنوإللكترونيةنولمتاددةنوللغعتن
للحصاانعلىنولمالامعتنبعللغةنولاربية.نونحنننافرن
لكنخدمعتنولترجمةنولفاريةنمجعنعنلمسععدتكنعلىن
إجروءنماعمالتنولضمع نوالجتمعع نولخعصةنبك،نوتتافرن
لكنخدمعتنولترجمةنولفاريةنهذهنساوءنكاتنتتصلن
باعنهعتفيعنأونمتاوجدونبافسكنف نمكتبنولضمع ن
والجتمعع .
وتصلنباع
إذونالنتاجدنلديكنإمكعنيةنوالتصعانبعإلنترنتنفإناعننتيحن
لكنخدمعتنآليةنكثيرةنهعتفيعنعلىنمدورنولسععةنطاوان
أيعمنوألسباع.نفيمكاكنوالتصعانباعنمجعنعنعلىنولهعتفن
رقمن1-800-772-1213نأونعلىنرقمنولهعتفنولاص ن
1-800-325-0778نإذونكاتنمننولصمنأونممننلديهمن
صاابةنف نولسمع.
إذونكاتنبحعجةنإلىنولتحدثنمعنشخصنفبإمكعناعن
ولردنعلىنمكعلمعتكنمننولسععةن7نصبعحً عنإلىن7ن
مسعءً،نأيعمنوالثايننإلىنولجماة.نولكااعننطلبنماكن
أ نتكا نصعبرونمااعنخالانولفتروتنولمفامةنبعلاملن
حيثنأنكنقدنتجدنخطنولهعتفنمشغاالنبمادانأعلىن
مننولاعدينومددنوالنتظعرنأطاانللتحدثنمااع.نونحنن
نافرنلكنخدمعتنولترجمةنولفاريةنمجعنعنلمسععدتكن
علىنإجروءنماعمالتنولضمع نوالجتمعع نولخعصةنبك،ن
وتتافرنلكنخدمعتنولترجمةنولفاريةنهذهنساوءنكاتن
تتصلنباعنهعتفيعنأونمتاوجدونبافسكنف نمكتبنولضمع ن
والجتمعع .نإناعننتطلعنلخدمتك.
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