أرقام الضمان االجتماعي
لألطفال

أرقام الضمان االجتماعي لألطفال
عندما ترزق بمولود ،من األشياء التي يجب أن تكون
في قائمة «المهام الواجب القيام بها» أن تحصل على رقم
ضمان اجتماعي لمولودك الجديد .وأفضل وقت لذلك هو
عند إعطاء المعلومات الخاصة بشهادة ميالد طفلك في أثناء
ً
رقما من مكتب
وجودك بالمستشفى .إذا انتظرت لكي تطلب
الضمان االجتماعي فقد يكون هناك تأخير ألننا سوف نتحقق
من شهادة ميالد طفلك.

علي أن أحصل على رقم
لماذا يجب
ّ
لطفلي؟
إنك ستحتاج إلى رقم ضمان اجتماعي إلدراج طفل
كشخص معال في إقرار ضريبة الدخل .كما قد يحتاج طفلك
إلى رقم ضمان اجتماعي إذا كنت تعتزم:
فتح حساب مصرفي للطفل؛
شراء سندات ادخار للطفل؛
الحصول على تغطية تأمين صحي للطفل؛ أو
طلب خدمات حكومية للطفل.

هل يجب أن يحصل طفلي على رقم
ضمان اجتماعي؟
ال .إن الحصول على رقم ضمان اجتماعي لمولودك
الجديد هو أمر اختياري ،ولكن الحصول على الرقم عند
ميالد طفلك هو فكرة جيدة .يمكنك أن تطلب رقم الضمان
االجتماعي لطفلك عندما تطلب شهادة ميالده .وستقوم
الوكالة التي تصدر شهادات الميالد في الوالية بإطالعنا
على بيانات طفلك ،وسوف نرسل بطاقة الضمان االجتماعي
إليك بالبريد.

إذا انتظرت لتقديم الطلب في مكتب الضمان االجتماعي،
فسيتعين عليك تقديم ما يثبت جنسية طفلك األمريكية وسنه
ً
فضال عن ما يثبت هويتك أنت .ينبغي علينا التحقق
وهويته
من سجل تاريخ ميالد طفلك ،مما قد يضيف  12أسبوعاً
إلى الوقت الذي يستغرق إلصدار بطاقة .وللتحقق من
صحة أية شهادة ميالد يقوم الضمان االجتماعي باالتصال
بالمكتب الذي أصدرها .إننا نقوم بهذا التحقق لكي نمنع
األفراد من استخدام سجالت ميالد مزورة للحصول على
أرقام ضمان اجتماعي لخلق هويات مزيفة.

ً
رقما؟
كيف أطلب
في المستشفى :عندما تقوم بتقديم المعلومات لتدوينها في
شهادة ميالد طفلك سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد أن تطلب
رقم ضمان اجتماعي لطفلك .وإذا أردت ذلك فيجب عليك
إعطاء رقمي الضمان االجتماعي لكال الوالدين إذا أمكن،
وحتى إذا لم تكن تعرف رقمي الضمان االجتماعي لكال
الوالدين سيمكنك مع ذلك طلب رقم لطفلك.
في مكتب الضمان االجتماعي  :إذا أردت االنتظار لتقديم
الطلب الخاص برقم طفلك فيجب عليك:
استكمال طلب بطاقة الضمان االجتماعي (استمارة
)SS-5-INST-AR؛ و
تقديم المستندات األصلية لنا التي تثبت:
— جنسية الطفل األمريكية؛
— سن الطفل؛ و
— هوية الطفل.
تقديم المستندات لنا التي تثبت هويتك.
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مالحظة :في بعض المحليات لن يقوم مكتب البريد
بتسليم بطاقة طفلك إال إذا كان اسم الطفل موجودا على
صندوق البريد لديك.
األطفال في سن  12سنة أو أكثر :أي شخص يبلغ من
العمر  12سنة أو أكثر والذي يطلب رقم ضمان اجتماعي
أصلي يجب عليه حضور مقابلة في مكتب الضمان
االجتماعي ،حتى وإن كان أحد األبوين أو الوصي سيوقع
على الطلب نياب ًة عن الطفل.

الجنسية
نحن ال نقبل سوى مستندات معينة كإثبات للجنسية
األمريكية ،مثل شهادة الميالد الصادرة في الواليات المتحدة
أو أي تقرير بواقعة ميالد صادر عن أي قنصلية أمريكية
أو جواز سفر أمريكي أو شهادة تجنس أو شهادة جنسية.
أما األشخاص غير المواطنين فينبغي عليهم االطالع على
نشرة أرقام الضمان االجتماعي لغير المواطنين لمزيد من
المعلومات (النشرة رقم .)05-10096-AR

السن
إذا ولد طفلك بالواليات المتحدة فيجب أن تقدم شهادة
ميالد طفلك( .إذا كانت موجودة فيجب تقديمها) وإذا لم توجد
شهادة ميالد فنحن قد نقبل:
سجل ديني تم إعداده قبل بلوغ سن  5سنوات مبينا
عليه تاريخ الميالد؛
سجل بواقعة ميالد صادر عن مستشفى أمريكي؛ أو
جواز سفر
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إذا ولد طفلك خارج الواليات المتحدة فعليك تقديم شهادة
ميالد طفلك األجنبية (إذا كانت موجودة معك أو بإمكانك
الحصول على صورة منها في خالل  10أيام عمل) .وإذا
لم يكن بإمكانك الحصول عليها فإننا قد نستطيع قبول
المستندات التالية الخاصة بطفلك:
( Certificate of Birth Abroadاستمارة رقم
 ،FS-545شهادة ميالد بالخارج )؛
( Certificate of Report of Birthاستمارة رقم
 ،DS-1350شهادة اإلبالغ عن واقعة ميالد)؛
( Consular Report of Birth Abroadاستمارة
رقم  ،FS-240تقرير قنصلي بواقعة ميالد بالخارج)؛
( Certificate of Naturalizationشهادة
تجنس)؛ أو
جواز سفر

الهوية
طفلك :نحن ال نقبل سوى مستندات معينة كإثبات لهوية
ً
ساريا
طفلك .والمستند الذي يمكن قبوله يجب أن يكون
(غير منتهي) ومبينا فيه اسم طفلك ومعلومات محددة لهويته
ويفضل أن يكون به صورة حديثة .بوجه عام ،يمكننا أن
نقبل مستند هوية بدون صورة إذا كان به معلومات كافية
لتحديد هوية الطفل (مثل اسم الطفل وسنه وتاريخ ميالده أو
أسماء الوالدين) .إننا نفضل أن نرى جواز السفر األمريكي
للطفل .وإذا لم يكن ذلك المستند متوفرا فقد نقبل المستندات
التالية الخاصة بالطفل:
بطاقة هوية لغير سائق صادرة عن والية
قرار التبني؛
سجل الطبيب أو العيادة أو المستشفى؛
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سجل ديني؛
سجل صادر عن مدرسة أو مركز للرعاية النهارية؛ أو
بطاقة الهوية المدرسية.
ً
ً
أمريكيا فسوف يطلب منك الضمان
مواطنا
أنت :إذا كنت

االجتماعي االطالع على رخصة القيادة األمريكية أو بطاقة
الهوية لغير السائقين الصادرة عن الوالية أو جواز السفر
األمريكي كإثبات لهويتك .وإذا لم تكن لديك هذه المستندات
بالتحديد فسوف نطلب االطالع على مستندات أخرى والتي
قد تكون متوفرة مثل:
بطاقة هوية موظف؛
بطاقة هوية مدرسة؛
بطاقة تأمين صحي (وليس بطاقة مديكير
)Medicare؛
بطاقة هوية عسكرية أمريكية؛ أو
بوليصة تأمين على الحياة.

ويجب أن تكون جميع المستندات إما أصلية أو
نسخ منها معتمدة من الجهة التي أصدرتها .إننا ال
نستطيع قبول صور المستندات أو النسخ المعتمدة من قبل
ً
ً
واحدا لغرضين .على
مستندا
موثق قانوني .وقد نستخدم
سبيل المثال ،قد نستخدم جواز سفر طفلك كإثبات لكال
الجنسية والهوية ،أو قد نستخدم شهادة ميالد طفلك كإثبات
للسن والجنسية .ومع ذلك ،فإنه يتوجب عليك تقديم
مستندين منفصلين على األقل.
سوف نرسل رقم وبطاقة طفلك بالبريد بمجرد حصولنا
على جميع المعلومات الخاصة بطفلك والتحقق من صحة
مستندات طفلك.
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ماذا أفعل إذا أردت تبني طفل؟
يمكن تخصيص رقم ضمان اجتماعي لطفلك المتبنى
قبل استكمال إجراءات التبني ولكن قد يكون من األفضل
ً
رقما باستخدام
لك االنتظار .وحينئ ٍذ يمكنك أن تطلب
االسم الجديد لطفلك واسمك أنت كوالد/والدة له .وإذا
أردت أن تدرج طفلك ألغراض ضريبية في أثناء السير
في إجراءات التبني فينبغي عليك االتصال بإدارة ضريبة
الدخل  Internal Revenue Serviceللحصول على
استمارة W-7A, Application for Taxpayer
Identification Number for Pending U.S.
( Adoptionsالخاصة بطلب رقم هوية لدافع ضرائب
لحاالت التبني األمريكية العالقة).

كم التكلفة؟
ليس هناك رسوم على رقم وبطاقة الضمان االجتماعي .
إذا اتصل بك شخص ما وأراد تحصيل رسم منك لتزويدك
برقم أو بطاقة ضمان اجتماعي فالرجاء التذكـّر بأن خدمات
الضمان االجتماعي هذه تقدم مجانا .ويمكنك اإلبالغ عن
ً
رسوما وذلك باالتصال
أي شخص يحاول أن يتقاضى منك
بالخط الساخن لمكتب المفتش العام لدينا على الرقم
.1-800-296-0271

ماذا أفعل إذا فقدت البطاقة؟
يمكنك استبدال بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك إذا
فقدت أو سرقت ،وال يجوز لك استبدال البطاقة أكثر من
ثالث مرات في السنة الواحدة و  10مرات طوال حياتك.
وال تحتسب التغييرات القانونية في األسماء واالستثناءات
األخرى ضمن هذه الحدود في عدد المرات .على سبيل
المثال ،التغييرات في حالة عدم المواطنة التي تتطلب
تحديثات في البطاقة قد ال تحتسب ضمن هذه الحدود .كما
أنك قد ال تتأثر بهذه التحديدات إذا كان باستطاعتك أن تثبت
أنك تحتاج إلى البطاقة لمنع تعرضك لمشقة كبيرة.
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إن بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بطفلك هي وثيقة
هامة ،ولذلك فإننا نوصي لك باالحتفاظ بها في مكان آمن .ال
تحملها معك.

إساءة استخدام رقم الضمان االجتماعي
ً
شخصا ما يستخدم رقم الضمان
إذا اعتقدت بأن
االجتماعي الخاص بطفلك بشكل ينطوي على التزوير
فيجب أن تتقدم بشكوى إلى مفوضية التجارة الفيدرالية
( )Federal Trade Commissionعن طريق:
اإلنترنت www.idtheft.gov -؛
الهاتف—1-877-IDTHEFT
()1-877-438-4338؛ أو الهاتف النصي
)TTY( 1-866-653-4261
األعمال التالية مخالفة للقانون:
استخدام رقم الضمان االجتماعي لشخص آخر؛
اإلدالء بمعلومات كاذبة عند طلب رقم؛ أو
تحريف أو شراء أو بيع بطاقات الضمان االجتماعي.

االتصال بالضمان االجتماعي
قم بزيارة موقعنا www.socialsecurity.gov
في أي وقت لتقديم طلب للحصول على استحقاقاتك
وفتح حساب ضمان اجتماعي خاص بك
 my Social Securityو إيجاد المنشورات
والحصول على إجابات على األسئلة المتداولة
كثيرا .أو االتصال بنا هاتفيا على الرقم المجاني
( 1-800-772-1213بالنسبة للصم أو من لديهم
صعوبة في السمع فيمكنهم االتصال برقم الهاتف النصي
 .)1-800-325-0778إننا نقدم خدمات الترجمة
مجانا لمساعدتك على القيام بإجراءات الضمان االجتماعي
الخاصة بك .وتتوفر لك خدمات الترجمة هذه سواء كنت
تتصل بنا هاتفيا أو متواجدا بنفسك في مكتب الضمان
االجتماعي .إننا نستطيع اإلجابة عن أسئلة محددة خاصة
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مساء ،من
صباحا إلى 7
بحالتك في الفترة من الساعة 7
ً
ً
أيام االثنين إلى الجمعة ،وبصفة عامة إذا اتصلت خالل
أيام األسبوع بعد يوم الثالثاء ستكون فترة انتظارك أقصر.
إننا نعامل جميع المكالمات بسرية تامة ،ونريد أيضا التأكد
من أن الخدمة التي تحصل عليها تتميز بالدقة واالحترام،
ثان عن إدارة الضمان االجتماعي
ولهذا السبب يقوم مندوب ٍ
بمراقبة بعض المكالمات الهاتفية .وهذا باإلضافة إلى أننا
نستطيع تقديم معلومات عامة من خالل خدمة الهاتف اآللي
على مدار  24ساعة يوميا ،وتذكـّر أن موقعنا اإللكتروني
 www.socialsecurity.govمتوفر لك في أي
وقت ومن أي مكان.
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