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 :Social Securityمفهوم بسيط

عدديهلذينيعملوهيوداعوهيضرهئبيSecurityيSocialيا ي
يقربياني173يالاونيشخصيوتلقىيا ييقربياني62ي
الاونيشخصيهالا مهفيSecurityيSocialيهلشزرية.

يصليSecurityيSocialيتقري ًب يإلىيكليأسرةيويمسي
حا ةيجماعيهألاريكاانيتقري ًب ياييارحلةيا ياني
أعم رها.

أغلبيهلمسلفادينيلدين يهايهلملق عدونيوهألسر،ي
وهلذينيبلغوهيحوهليي45يالاونيشخصياييديسمبري
.2017

يس عديSecurityيSocialيهألاريكاانيكب ريهلسني
وهلع الانيهلذينيأصابوهيبإع قةيوهألسريهلليييلواىي
أحديهلزوجانيأويهلوهلدينيااز .ياييع مي،2017يوصلي

ً
لكنيلاييكنيهلزدفيأبدهيانيSecurityيSocialيأنييكوني
اصدريهلدخليهلوحاديلألشخ صيعنديتق عدها،يبلي
يحليSecurityيSocialياحلينسبةيائويةيانيدخلي
هلع اليقبليهللق عديحسبيا يكسبهيطوهليحا ته.ي

SocialSecurity.gov
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ويخللفيابلغيالوسطيهألجوريهلذييتحليهالا مهفي
هللق عديSecurityيSocialياحلهيب خلالفياك سبكي
وهلوقتيهلذييتخل ريبدءيتلقييهالا مهتكيااه.يإذهيبدأفي
تلقييهالا مهتكياييسني،67ياإنيهذهيهلنسبةي
هلمئويةيتلف وفيللصليإلىي75ياييهلمئةيألصح بي
هلدخليهلمنخفضيللغ ية،يوا ييقربياني40ياييهلمئةي
ألصح بيهلدخليهلملوسط،يوا ييقربياني27ياييهلمئةي
ألصح بيهلدخليهلمرتفع.يوإذهيبدأفيتلقييهمالا مهفي
بعديسني،67ياإنيهذهيهلنسبيسلكونيأعلى.يأا ي
إذهيبدأفيتلقييهمالا مهفياييوقتيابكر،ياإنيهذهي
هلنسبيسلكونيأقل.ييقوليأغلبيهلمسلش ريني
هلم لاانيإنكيسلحل جيإلىيا ييقربياني70ياييهلمئةي
انيهلدخليهلذييتحققهيقبليهللق عديللحا يحا ةيكريمةي
عنديهللق عد،يويشمليهذهيهالا مهفيSecurityيSocialي
هلخ صةيبكيوهسلثم رهتكيوادخرهتكيهلشخصاة.

خدمات  Social Securityأرحب من مجرد
التقاعد

يعلقديهلكثاريانيهلن سيأنيSecurityيSocialيهوياجردي
برن اجيلللق عد؛ياييحانيأنيأغلبيهلذيييللقوني
همالا مهفيهايانيهلملق عدين،يإميأنيهن كيآخريني
يللقونيهمالا مهفيألنزا:
ياع قوني
يموجي/يموجةيأويطفليلشخصييحصليعلىي
همالا مهفي
يموجياطلقي/يموجةياطلقةيلشخصييحصليعلىي
SecurityيSocialيأوياؤهليللحصوليعلاهي
يموجي/يموجةيأويطفليلع اليالواىي
يموجياطلقي/يموجةياطلقةيلع اليالواى

نرنويإلىيأنيتدركيا ييمكنيأنييعناهيSecurityيSocialي
لكيوللمسلقبليهلم لييألسرتك.ييوضحيهذهيهلمنشور،ي
يأحديهلوهلدينيهلذينييعولزايع اليالواى
،Understanding the Benefitsيأس سا فيبرهاجي
ً
هيعلىيظرواك،يقديتكونياؤهاليللحصوليعلىي
هعلم ًد
هللأاانيهلخ صةيب للق عديوهإلع قةيوهلورثةيهلليييقداز ي
SecurityيSocialياييأييسن.ياييهلوهقع،ييداعي
Securityي.Social
SecurityيSocialيهالا مهفيلألطف ليأكثريام ييداعهيأيي
يعملينظ ميSecurityيSocialيهلح لييعلىيهذهيهلنحو:ي برن اجيحكواييآخر.
تداعيأنتيهلضرهئبيأثن ءيالرةيعملكيإلىيSocialي
.Securityيونحنينسلخدميأاوهليهلضرهئبيلداعي
همالا مهفيإلى:
نحنينسلخدميضرهئبيSecurityيSocialيهللييتداعز ي
يهألشخ صيهلذينيتق عدوهيب لفعل
أنتيوغاركيانيهلع الانيلداعيهالا مهفيSocialي
يهلمع قان
.Security

ضرائب  Social Securityالتي تدفعها

يورثةيهلع الانيهلذينيتواوه

وتداعيضرهئبيSecurityيSocialيبن ءًيعلىيا يتكسبه،ي
وهييميتزيديعنيابلغياعان.ياييع مي،2018ياإنيهذهي
هلمبلغيهوي.$128,400

يهألشخ صيهلذينييعولزايهلمسلفادون
مييلايهمحلف ظيب لم ليهلذييتداعهيكضرهئبيايي
حس بيشخصييللسلخداهيعنديهلحصوليعلىي
هالا مهتك،يانحنينسلخدميضرهئبكيلنداعز يإلىي
هألشخ صيهلذينييحصلونيعلىيهالا مهتزايهآلن.يثاي
ُترسليأييأاوهليغارياسلخداةيإلىيصن ديقيهئلم ناةي
يملكز يSecurityي،Socialيولاسيإلىيحس بيشخصيي
ب سمك.
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وانيصن ديقيهمئلم نيهذه،ييداعيSecurityيSocialي
ً
أيض يتك لافيإدهرةيبرهاجيSecurityي.SocialيتعديSocialي
تداعيضرهئبيMedicareيهلمسلحقةيعلىيجماعيأجوركي AdministrationيSecurityيوهحدةيانيأكثريهلزائ في
أويص ايياك سبكيانيعملكيهلخ ص.يوهذهيهلضرهئبي كف ءةياييهلحكواةيهلفادرهلاة،يونحنينعمليعلىي
تحسانز ييواً يبعدييوم.يوانيكليدومريتداعهيايي
اخصصةيللغطاةي.Medicare
ضريبةيSecurityي،Socialيننفقيأقليانيسنتيوهحدي
علىيإدهرةيهذهيهلبرن اج.

ضرائب Medicare

إذا كنت تعمل ضريبة
لدى شخص Social
Security
آخر

تداعيأنت

6.2%

يداعيص حبي
هلعمل

6.2%

في حالة العمل لحسابك الخاص

تداعيأنت

12.4%

ضريبة
Medicare

ويذهبيإجم لييابلغيضرهئبيMedicareيهلليي
تداعز يإلىيصندوقيهئلم نيييداعيبعضيتك لافي
هلمسلشفا فيوخدا فيهلرع يةيلجماعيهلمسلفاديني
اني.Medicareيتلولىي&يMedicareيforيCentersيTheي
ServicesيMedicaidيإدهرةي،MedicareيولاسيSocialي
Administrationي.Security

1.45%
1.45%

ما يجب أن تعرفه عن
 Social Securityفي أثناء فترة العمل

2.9%

ضريبة  Medicareاإلضافية

يداعيهلع الونيضريبةيMedicareيإض ااةيبنسبةي0.9ي
ً
وميحدهياعا ًن .ييعرضيهلجدولي
علىيهلدخليهلذيييلج
هلل لييهلحدوديهلم لاةيبن ءًيعلىيهلح لةيهمجلم عاةي
عنديتقديايهإلقرهريهلضريبي:

الحالة االجتماعية عند تقديم
اإلقرار الضريبي

إقرهرياشلركيلشخصانيالزوجان

رقم  Social Securityالخاص بك

رقايSecurityيSocialيهلخ صيبكيهويحلقةيهلوصلي
بانكيوبانيSecurityي.Socialيأنتيبح جةيإلاهيللحصولي
علىيوظافةيوداعيهلضرهئب.يونحنينسلخدميرقاي
SecurityيSocialيهلخ صيبكيلللبعياك سبكياييأثن ءي
الرةيعملكيوهالا مهتكيبعديأنيتبدأياييهلحصوليعلىي
Securityي.Social

الحد المالي
$250,000

إقرهريانفصليلشخصيالزوج

$125,000

إقرهريلشخصيأعزب

$200,000

ربيهألسرةي(اعيشخصياؤهل)

$200,000

أرالياؤهليويعولي/يأرالةياؤهلةيوتعول

$200,000

ميتحمليبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةيبك.يوينبغيي
أنيتلوخىيهلحذريعنديإعط ءيرقايSecurityيSocialي
هلخ صيبكيلشخصيا يحاثيإنيسرقةيهلزويةياني
أسرعيهلجرهئايهنلش ًرهيهلاوم.يايياعظايهألحا ن،ي
يسلخدميلصوصيهلزويةيرقايSecurityيSocialيهلخ صي
بكيورصادكيللحصوليعلىيهلمزيديانيهألاوهليب سمك.ي
ثاييسلخداونيبط ق فيهمئلم نيومييداعونيهلفوهتار.

أين تذهب أموال ضرائب Social Security
التي تدفعها

نلع الياعيرقايSecurityيSocialيهلخ صيبكيوسجالتن ي
بسريةيت اة.يإذهيطلبيان يشخصياعلوا فيخ صةيبك،ي
النينمنحهيأيياعلوا فيدونياوهاقةيخطاةيانكيإمي
إذهيك نيهلق نونييلطلبيذلكيأوييأذنيبه.

اييع مي،2018ييذهبي81يسن ًل يانيكليدومريتداعهي
اييضرهئبيSecurityيSocialياييأثن ءيعملكيإلىي
صندوقيهئلم نيييداعيهالا مهفيشزريةيللملق عديني
هلح لاانيوأسرهايوإلىيورثةيهلع الانيهلملوااني
انيأموهجيوأطف ل.يتذهبيهلسنل فيهلملبقاةيهلب لغةي
19يإلىيصندوقيهئلم نيييداعيهالا مهفيهلمع قاني
وأسرها.

هتصليبن يإذهيكنتيبح جةيإلىيرقايSecurityي،Socialيأوي
إذهياقدفيبط قلكيوهحلجتيإلىيأخرى،يأويإذهيهحلجتي
إلىيتغااريهسمكيعلىيبط قلكيهلح لاة.يسنطلبيانكي
إكم لينموذجيطلبيبساطيكم يسنطلبيهمطالعيعلىي
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كيف تصبح مؤه ًال للحصول على
Social Security

بعضيهلمسلندهف.ييجبيأنينرىيهلمسلندهفيهألصلاةي
ً
أوينسخ ياعلمدةيانيهلجزةيهلمُ صدَ رة.يمينقبليهلنسخي
هلفوتوغرهااةيأويهلنسخيهلموثقةيانيهلمسلندهف.
للحصوليعلىيرقايSecurityيSocialيأويبط قةيبديلة،ي
يجبيأنيتثبتياوهطنلكيهألاريكاةيأويوضعيهلزجرةي
هلخ صيبكيوعمركيوهويلك.يمينحل جيإلىيإثب فيعلىي
اوهطنلكيهألاريكاةيوعمركيللحصوليعلىيبط قةيبديلةي
إذهيك نيهإلثب فياوجو ًدهيب لفعلياييسجالتن .ينحنيمي
نقبليإمياسلندهفياعانةيكإثب فيللموهطنةيهألاريكاةي
تشمليشز دةيهلماالديهألاريكاةيأويجوهميهلسفري
هألاريكييأويشز دةيهللجنسيأويشز دةيهلموهطنة.يإذهي
لايتكنياوهط ًن يأاريك ًا ،يااجبيأنينرىياسلنديهلزجرةي
هلذيييثبتيتصريحيهلعمل.يوإذهيلاييكنيلديكيتصريحي
عمل،ياسوفيتنطبقيقوهعدياخللفة.

اييالرةيعملكيواييأثن ءيداعكيللضرهئب،يتكسبي
“نق ط”يSecurityي.Socialياييع مي،2018يسلكسبي
نقطةيعنيكلي$1,320يانياك سبك،يبحديأقصىيأربعي
نق طيلكليع م.يوع دةيا ييرتفعيهلمبلغيهلالمميللحصولي
علىينقطةيوهحدةيكليع م.
يحل جياعظايهلن سيإلىي40ينقطةي(10يسنوهفياني
هلعمل)يكيييلأهلوهيللحصوليعلىيهمالا مهف.ييحل جي
هألشخ صيهألصغريس ًن يإلىينق طيأقليلكيييلأهلوهي
للحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيأويلكيييلأهليأارهدي
أسرهايللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثةيعنديوا ةي
هلع ال.

إلثب فيهلزوية،ينقبليهلمسلندهفيهلح لاةيهلليييظزري
علاز يهسمكيواعلوا تكيهلشخصاةيويفضليأنييكوني
علاز يصورةيحديثةيلك،ياثليرخصةيهلقا دةيأويبط قةي
هويةيأخرىيص درةيعنيهلوميةيأويجوهميسفريأاريكي.

ما يتعين عليك معرفته بخصوص
االمتيازات

ولللقدميبطلبيتغااريهمسايعلىيبط قةيSocialي
Securityيهلخ صةيبك،ييجبيعلاكيتقدياياسلنديص دري ميتحليهالا مهفيSecurityيSocialيسوىياحليبعضي
حدي ًث ييثبتيأنهيقديتايتغااريهسمكيبشكليق نوني.
اك سبكيعنديتق عدكيأويإص بلكيبإع قةيأويوا تك.ينحني
هحرصيعلىيحم يةيبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةي
نسلندياييداعيهالا مهتكيإلىيهلمبلغيهلذييكسبلهي
ً
بكيحاثينضعيحدهيلعدديهلبط ق فيهلبديلةيهلليييمكنكي اييأثن ءيحا تكيهلمزناة.يكلم يهرتفعيهلدخليهلذيي
هلحصوليعلاز يوهىيثالثيارهفياييهلع ميو10يبط ق في تحققهيطالةيحا تك،يهمدهدفيهمالا مهفيهللييتلملعيبز .ي
خالليالرةيحا تك.يمييلايهحلس بيتغااريهمساي
إذهيك نتيهن كيبعضيهلسنوهفيلايتعمليااز ،يأويك نتي
ءهفيأخرىيضمنيهذهيهلحدود.ي
بشكليق نونييوهسلثن
اك سبكيانخفضة،ياقدييقليابلغيهمالا مهفيعم يإذهي
علىيسباليهلمث ل،ياإنيتغااريح لةيعدميهلموهطنةي
كنتيتعمليبشكليث بت.
هلذيييلطلبيتحديثيهلبط قةيقديمييُحلسبياني
هذهيهلحدود.يويجوميعدميتطباقيهذهيهلحدوديإذهيك ني
بإاك نكيإثب فيح جلكيإلىيهلبط قةيلمنعيحدوثياشقةي
يعديهخلا ريوقتيهللق عديانيأهايهلقرهرهفيهلليي
كبارة.
سللخذه ياييحا تك.يإذهيهخلرفيهللق عديعنديوصولكي
لمزيديانيهلمعلوا ف،يهقرأيYour Social
لسنيهللق عديهلك ال،ياسوفيتللقىيابلغيهالا مهتكي
)PublicationيSecurity Number and Cardي
ب لك ال،يوسنقلليانيابلغيهالا مهتكيإذهيتق عدفيقبلي
05-10002-ARي.)No.يإذهيلايتكنياوهط ًن ،يا قرأي Socialهلوصوليإلىيسنيهللق عديهلك ال.ي
Security Numbers for Noncitizensي
(05-10096-ARيNo.ي.)Publication

امتيازات التقاعد

سن التقاعد الكامل

جماعيخدا تن يهلخ صةيب لبط ق فياج ناة.يمييلق ضىي
SecurityيSocialيأييرسومياق بليا ينقداهياني
خدا فيخ صةيب لبط قة.

إذهي ُولدفياييهلفلرةيا يباني1943يو،1960يتزيديتدريج ًا ي
هلسنيهللييتصبحيااز يهالا مهفيهللق عديهلك الةي
اسلحقةيهلداعيللصبحي67يع اً .ياييع مي،2018ي
إذهيكنتيقدي ُولدفياييع مي1951يأويقبليذلك،ياأنتي
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اؤهليب لفعليللحصوليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي مالحظة :سيزيد االنخفاض في السنوات المقبلة مع
هلك الة.يهسلخدميهلجدوليهلل لييلمعراةيسنيتق عدكي ارتفاع سن التقاعد الكامل.
هلك ال.

عام الميالد

سن التقاعد الكامل

1955

66يو2ي(شزرهن)

1956

66يو4يأشزر

1957

66يو6ي(شزرهن)

1958

66يو8ي(شزرهن)

1959

66يو10ي(شزرهن)

1960يأويبعديذلك

67

1943-1954

إذا كنت تعمل وتحصل على االمتيازات

ً
يمكنكياوهصلةيهلعمليوهلحصوليأيض يعلىيهالا مهفي
هللق عد.يلنييقلليا يتحققهيانياك سبياييشزري
وصولكيلسنيهللق عديهلك الي(أويبعده)يانيهالا مهفي
SecurityيSocialيهلخ صةيبك.ياييهلوهقع،ياإنيهلعملي
بعديسنيهللق عديهلك اليانيشأنهيأنييزيدياني
اسلحق تك.يإميأنهيسالعانيعلان يتقلاليهالا مهتكي
إذهيتج ومفياك سبكيحدو ًدهياعانةياييهألشزريهلليي
تسبقيوصولكيلسنيهللق عديب لك ال.

66

إذهيكنتيتعمل،يلكنكيبدأفياييتلقييهمالا مهفيقبلي
ً
هيوهحدهياني
سنيهللق عديهلك ال،ياسوفينخصايدوم ًر
همالا مهفيلكليدومرينيانياك سبكيهللييتلج وميهلحدي
هلسنوي.ياييع مي،2018ييبلغيهلحدي.$17,040

مالحظة :على الرغم من أن سن التقاعد الكامل
آخذة في االرتفاع ،فال يزال عليك التقدم بطلب
الحصول على امتيازات  Medicareقبل ثالثة أشهر من
بلوغك سن  .65وإذا انتظرت لوقت أطول ،فقد يكلفك
التأمين الطبي ( Medicareالجزء الثاني) وتغطية
العقاقير الموصوفة طبيًا (الجزء الرابع) المزيد من
المال.

اييع ميوصولكيإلىيسنيهللق عديهلك ال،ينخفضي
ً
هيوهحدهيانيهالا مهتكيلكليثالثةيدومرهفيتجناز ي
دوم ًر
تزيديعنيحديسنويياخللفي($45,360ياييع مي
)2018يإلىيأنييأتييهلشزريهلذييتصليااهيإلىيسني
هللق عديهلك ال.
بمجرديوصولكيلسنيهللق عديهلك ال،ييمكنكيهمسلمرهري
اييهلعمل،يولنينخفضيهالا مهفيSecurityيSocialي
هلخ صةيبك،يازم يك نيهلمبلغيهلذييتكسبه.

التقاعد المتأخر

إذهيهخلرفيتأخاريتلقييهمالا مهفيإلىيا يبعديسني
هللق عديهلك ال،ياسوفينزيديهالا مهتكيبنسبةيائويةي
اعانة،يتبعً يلع ميااالدك.يوسنضافيهلزي دةيتلق ئ ًا يكلي
شزريانيوقتيوصولكيلسنيهللق عديهلك ال،يإلىي
أنيتبدأياييتلقييهمالا مهفيأويتصليإلىيسني،70ي
أيزم يأقرب.يلمزيديانيهلمعلوا فيعنينق طيهللق عدي
هلملأخر،يهنلقليإلىيwww.socialsecurity.gov/
.planners/retire/delayret.html

لمزيديانيهلمعلوا فيعنيتأثاريهلعملياييهمالا مهف،ي
هقرأيHow Work Affects Your Benefits
ي
(05-10069-ARيNo.ي.)Publication
مالحظة :األشخاص الذين يعملون ويتلقون دفعات
اإلعاقة أو  Supplemental Security Incomeلهم
قواعد مختلفة بخصوص المكاسب ،يجب عليهم إبالغ
 Social Securityفورًا عن جميع مكاسبهم بغض النظر
عن المبلغ الذي يجنونه.

التقاعد المبكر

امتيازات التقاعد لألرمل أو األرملة

يمكنكيهلبدءياييتلقييهمالا مهفيابك ًرهياييسني.62ي
سنخفضيهالا مهتكيإذهيبدأفيابك ًرهياييتلقاز يبم ي
يقربيانينصفيوهحدياييهلمئةيلكليشزريتبدأيايي
تلقييهمالا مهفيااهيقبليسنيتق عدكيهلك ال.يعلىي
سباليهلمث ل،يإذهيك نيسنيتق عدكيهلك الي66يو4ي
أشزر،يوقمتيب للسجالياييSecurityيSocialيايي
سني،62يالنيتحصليإميعلىي73.3ياييهلمئةياني
هالا مكيهلك ال.

إذهيكنتيتللقىيهالا مهفيهألراليأويهألرالة،ياامكنكي
هللحويليإلىيهالا مهفيهللق عديبمجرديهلوصوليلسني
،62يبفرضيأنيهالا مهفيهللق عديأكبريانيهلمبلغيهلذيي
تللق هياق بلياك سبيموجكيهلملواىي/يموجلكي
هلملوا ة.يويمكنكياييكثاريانيهألحا نيتلقييهالا مي
وهحديبقامةياخفضةيثايهللحويليبعديذلكيإلىيهمالا مي
هآلخريبك اليقاملهيعنديهلوصوليإلىيسنيهللق عدي

ازايهمالا مهف
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هلك ال.يتلسايهلقوهعديب للعقاديوتخللفيتبعً يلح للك،ي
االيتلرددياييهللحدثيإلىيامثليSecurityيSocialيعني
هلخا رهفيهلمل حةيلك.

يأسم ءيهألطب ءيوهلعا دهفيوهلمسلشفا فيهلليي
تذهبيإلاز يوعن وينز يوهوهتفز يوأرق ميهلف كسي
هلخ صةيبز

لمزيديانيهلمعلوا فيعنيهالا مهفيهللق عد،ي
هقرأي)PublicationيRetirement Benefitsي
05-10035-ARي.)No.

يأسم ءيجماعيهألدويةيهللييتلن ولز
يأسم ءيأصح بيهلعمليهلذينيعملتيلديزايوهلمز مي
هلوظافاةيهللييقمتيبز ياييأثن ءيآخري15يع اً .

امتيازات اإلعاقة

قد تكون امتيازاتك خاضعة للضرائب

إذهيتعذريعلاكيهلعمليبسببيح لةيبدناةيأوينفساةي
انيهلملوقعيأنيتدوميلع ميوهحديعلىيهألقليأويتؤديي
إلىيهلوا ة،ياقديتلأهليللحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيلإلع قة.

سالعانيعلىيبعضيهلذينييحصلونيعلىيSocialي
Securityيداعيضرهئبياسلحقةيعلىيهالا مهتزا.ي
يداعيقرهبةي40ياييهلمئةيانيهلمسلفادينيهلح لااني
هلضرهئبيعلىيهالا مهتزا.

تخللفيقوهعديهإلع قةيعنيخططيهلزائ فيهلخ صةي
قدييلعانيعلاكيداعيهلضرهئبيهلمسلحقةيعلىي
أويهلزائ فيهلحكوااةيهألخرى.يهللأهليمالا مهفي
هالا مهتكيإذهيقداتيإقره ًرهيضريب ًا ياادرهل ًا يبصفلكي
هإلع قةيانيهائ فيأويبرهاجيأخرىيمييعنييأنكي
“ار ًده”يوك نيإجم لييدخلكيأكبرياني.$25,000يوإذهي
اؤهليللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيلدين .يوكذلكي
ً
هياشلرك ،ياقدييلعانيعلاكيداعيهلضرهئبي
قداتيإقره ًر
مييعنييهلحصوليعلىيتقريريانيطبابكييؤكدي
إذهيك نيإجم لييدخلكيودخليموجكي/يموجلكيأكبري
ً
قلكيأنكيسلصبحياؤهاليبشكليتلق ئييللحصولي
إع
اني.$32,000يلمزيديانيهلمعلوا ف،يهتصليب لرقاي
علىيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قة.يلمزيدياني
هلمج نييServiceيRevenueيInternalي(لدهئرةيهإليرهدهفي
هلمعلوا فيعنيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قة،يهقرأي هلدهخلاة)،ي.1-800-829-3676
05-10029-ARيNo.ي.Disability Benefits .Publicationي
يمكنكيهللقدميبطلبيهلحصوليعلىيهالا مهفيSocialي
Securityيلإلع قةيعلىياوقعن يهإللكلرونييايي
.www.socialsecurity.gov/benefits
عنديهلبدءياييتلقييهالا مهفيSecurityيSocialيلللق عدي
قدييلأهليهألشخ ص،يبمنياييذلكيهألطف ل،يذووي
ً
قة،ياقدييلأهليأيض يأارهديآخرونيانيهألسرةي
أويهإلع
هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودة،يوهلذينييع نوني
للحصوليعلىيهذهيهلداع ف.يعلىيسباليهلمث ل،ي
انيإع قة،يللحصوليعلىيداع فيهإلع قةيانيخاللي
يمكنيداعيهمالا مهفيللزوجي/يهلزوجة:
اجيIncomeيSecurityيSupplementalي
ي
برن
يإذهيك نيسنهي62يع اً يأويأكثر
(.)SSIيلمزيديانيهلمعلوا فيعني،SSIيهقرأي
يأوياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلكي(يجبيأني
Supplemental Security Income: SSIي
يكونيعمريهلطفليأقلياني16يسنةيأويك نياع ًق ي
(05-11000-ARيNo.ي.)Publication
ويحقيلهيهلحصوليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي
اييح لةيإص بلكيبإع قة،يقدميطل ًب يللحصوليعلىي
هلوهردةياييسجلك).
هالا مهفيهإلع قةياييأقربيوقتيامكن،يألنيهألاري
ً
ويمكنيأيض يداعيهمالا مهفيإلىيأومدكيغاريهلملزوجاني
يسلغرقيع دةيعدةيأشزريلمع لجةيأيياط لبةي
إذهيك نوه:
ب الا مهفيهإلع قة.يقدينلمكنيانياع لجةياط لبلكي
بشكليأسرعيإذهيك نيلديكيا ييلييوقتيهللقدمي
يأصغرياني18
ب لطلب:
يباني18يو19يع اً ،يلكنياييهلمرحلةيهمبلدهئاةيأوي
يهلسجالفيهلطباةيوتوهريخيهلعالج فيهلليي
هلث نويةيكطالبيالفرغان
تلقالز يامنيتلع الياعزايانيأطب ءيواع لجاني
ياييسني18يأويأكبريواع قاني(يجبيأنيتكوني
واسلشفا فيوعا دهفيوع الانيهجلم عان
هإلع قةيقديبدأفيقبليسني.)22
ينل ئجياحوص تكيهلمعملاةيوغاره يانيهمخلب رهف

امتيازات أسرتك

ازايهمالا مهف
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ياييسني50يأويأكبريواع ًق

ً
يأيض ،ياييظليظروفياعانة،يأنينداعيهمالا مهفي
يمكنن
إلىيهبني/يبنتيهلزوجي/يهلزوجةيأويهلحفاديأويحفادي
يأوياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلكيهلذيييقلي
هلزوجي/يهلزوجةيأويهلطفليهلملبنى.يإذهيأصبحتيأبً يأوي
سنهيعني16يع اً يأويك نياع ًق يويحقيلهيهلحصولي
أاً يلطفليبعديأنيبدأفيتلقييهالا مهتك،ياأخبرن يبشأني
علىيهالا مهفيSecurityيSocialيهلوهردةياييسجلك.
ً
نيهلطفلياؤهالي
هلطفليحلىييمكنن يتقريريا يإذهيك
يسلطاعيأومدكيكذلكيتلقييهمالا مهف،يإذهيك نوهيغاري
للحصوليعلىيهمالا مهفيأويم.
ً
الزوجانيوأيض :

ما المبلغ الذي يمكن ألفراد األسرة الحصول
عليه؟

يأقلياني18يع اً
يباني18يو19يع اً ،يلكنياييهلمرحلةيهمبلدهئاةيأوي
هلث نويةيكطالبيالفرغان

قدييلأهليكليارديانيأارهديهألسرةيمالا ميشزريي
يصليإلىينصفيابلغيتق عدكيأويهالا ميهإلع قة.يإميأني
ً
كيحدهياسموحً يبهيإلجم لييهلمبلغيهلنقدييهلذيي
هن
يمكنيداعهيلكيوألسرتك.ييخللفيهلحديهلمسموحي
به،يلكنهييع دليع اةيا ييقربياني150يإلىي180يايي
هلمئةيانيهالا ميهللق عديأويهإلع قة.

ياييسني18يأويأكبريواع قاني(يجبيأنيتكوني
هإلع قةيقديبدأفيقبليسني.)22
ب إلض اةيإلىيذلك،ييمكنيلوهلديكيتلقييهالا مهفيعلىي
اك سبكيإذهيك ن ييعلمدهنيا ل ًا يعلاكياام ييلعلقي
بنصفيإع للزم يعلىيهألقل.

دفعة ُتقدم مرة واحدة بعد الوفاة

إذا كنت مطل ًقا  /مطلقة

إذهيك نيلديكيا ييكفييانيهلنق ط،ياقدييلايداعيابلغي
$255يكداعةيوهحدةيبعديهلوا ة.يقدينداعيهذهيهمالا مي
ُ
صريإذهيتوارفياازاي
إلىيهلزوجي/يهلزوجةيأويهألطف
ليهلق ّ
بعضيهلملطلب ف.

ً
إذهيكنتياطلق ي/ياطلقة،ياقديتلأهليهلزوجةيهلس بقةي
/يهلزوجيهلس بقيللحصوليعلىيهمالا مهفيهلمسجلةي
علىياك سبك.ياييبعضيهلح مف،يقديتحصليهلزوجةي
هلس بقةي/يهلزوجيهلس بقيعلىيهمالا مهفيحلىيلويي
لايتكنيتللق ه يأنت.يلللأهل،ييجبيعلىيهلزوجيي
هلمطلقي/يهلزوجةيهلمطلقة:

إذا كنت مطل ًقا/مطلقة ولديك زوجة
سابقة  /زوج سابق على قيد الحياة

يأنييكونيقديهسلمريموهجهيانكيقرهبةي10يأعوهمي
علىيهألقل

ً
ي
/اطلقة،ياقديتلأهليهلزوجةي
إذهيكنتياطلق
هلس بقةي/يهلزوجيهلس بقيللحصوليعلىيهالا مهفيي
هلورثةيهعلم ًدهيعلىياك سبكيعنديوا تك.ييجبيأني
تلوارياازايهلملطلب فيهلل لاة:
يأنييكونياييسني60يع اً ي(أوي50يإذهيك نياع ًق )ي

يأنييكونيقديتايهلطالقيانذيع اانيعلىيهألقليايي
ح لةيلايتلقدميبطلبيللحصوليعلىيهمالا مهف
يأمييقليسنهيعني62
يأنييكونيغاريالزوج

وقديهسلمريموهجهيبكيلم يمييقليعني10يأعوهم

ً
يتبعً
يللظروف،يأمييكونياسلحق يللحصوليعلىي
ً
هالا م،ياق بليعملهيأوياؤهاليللحصوليعلاه،ييع دلي
نصفيهلمبلغيهلك اليهلوهردياييسجالتكيأوييزيدي
عنه.

يأويأنييكونياييأييسنيإذهيك نييعلنييبطفلي
اؤهليللحصوليعلىيهمالا مهفيهعلم ًدهيعلىي
اك سبك
ً
وأمييكونياسلحق يللحصوليعلىيهالا مييعلمدي
ي
علىيعملهيهلخ صييع دليابلغيهللأاانيهلك الي
هلوهردياييسجالتكيأويأكبريانه

امتيازات الورثة

عنديوا تك،يقديتلأهليأسرتكيللحصوليعلىيهالا مهفي
هسلن ًدهيإلىيعملك.

يوأمييكونيالزوجً ياييهلوقتيهلح لي،يإميإذهيوقعي
هلزوهجيهلث نييبعديسني60يأويبعديسني50يإذهيك ني
اع ًق .

يأتييهألراليأويهألرالةيبانيأارهديهألسرةيهلذينييمكنزاي
تلقييهالا مهفيإذهيك نيأييانزم :
ياييسني60يأويأكبر
ازايهمالا مهف
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لنيتؤثريهمالا مهفيهلمداوعةيلزوجةيس بقةي/يموجي
س بقيايياب لغيهمالا مهفيهلمداوعةيللورثةيهآلخريني
امنييللقونيهمالا مهفيهعلم ًدهيعلىيسجلياك سبك.

ما يتعين عليك تقديمه

عندا يتلقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهف،ي
سنط لبكيبلقديايبعضيهلمسلندهف.يوتعلمدي
هلمسلندهفيهللييسلحل جيإلاز يعلىينوعيهمالا مهفي
هللييتلقدميبطلبيللحصوليعلاه.يوسوفيتس عدي
سرعةيتقديايهذهيهلمسلندهفياييداعيهالا مهتكي
بشكليأسرع.ييجبيأنيتقدمياسلندهفيأصلاةيأوي
ً
نسخ ياعلمدةيانيهلجزةيهلمُ صدَ رة،يومييمكنن يقبولي
هل ُنسخيهلفوتوغرهااة.

مالحظة :إذا وافتك المنية وأقدم الزوج السابق /
الزوجة السابقة على الزواج مرة أخرى بعد سن ،60
فقد يتأهل للحصول على امتيازات Social Security
اعتمادًا على عملك أو عمل الزوج الجديد  /الزوجة
الجديدة ،أيهما أعلى.

ما المبلغ الذي سيحصل عليه ورثتك؟

ميتؤخريتقديايهلطلبيبسببيعدميوجوديجماعي
هلمسلندهفيهللييتحل جيإلاز ؛ياسنس عدكيايي
هلحصوليعلاز .

يللقىيورثلكينسبةيائويةيانيهالا ميSecurityيSocialي
هألس سييهلخ صيبك،يوتلرهوحيع دةياني75يإلىي100ي
ً
كيحدهياسموحً يبهي
اييهلمئةيلكليانزا.يإميأنيهن
للمبلغيهلنقدييهلذيييمكنيداعهيألسرتك.ييخللفيهلحدي وانيهلمسلندهفيهللييقديتحل جيإلاز يعنديهللسجالي
هلمسموحيبه،يلكنهييع دليع اةيا ييقربياني150يإلىي اييSecurityي:Social
180ياييهلمئةيانيابلغيهمالا م.
يبط قةيSecurityيSocialيهلخ صةيبكي(أويسجلييحملي
رقمك)

متى تكون مستعدًا لطلب الحصول
على االمتيازات

يشز دةيااالدك
ميSecurityيSocialي
يشز دهفيااالديأطف لكيوأرق ي
(إذهيكنتيتقدميطل ًب يلحصولزايعلىيهمالا مهف)

ينبغييأنيتلقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهفي
قبليأربعةيأشزريانيهلل ريخيهلذييترغبياييبدءي
ً
مهتكيااه.يإذهيلايتكنياسلعدهيلللق عدي
تلقييهالا
ً
لكنيتفكريايياعليذلكيمحق ،يينبغييأنيتزورياوقعن ي
هإللكلرونييمسلخدهمياخططيهللق عديهللثقافييلدين ي
علىي.www.socialsecurity.gov/benefitsي
لللقدميبطلبيهلحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيأويهلورثة،ي
ً
اانبغييأنيتلقدميبمجرديأنيتصبحياؤهال.
يمكنكيهللقدميبطلبيهلحصوليعلىيهمالا مهفيعلىي
اوقعن يهإللكلرونيياييwww.socialsecurity.gov/
.applyforbenefits

يإثب فيهلموهطنةيهألاريكاةيأويهلوضعيهلق نونيي
للزجرةيإذهيلايتكني(أنتيأويطفلك)يانياوهلادي
StatesيUnited
يشز دةيااالديهلزوجةي/يهلزوجيورقايSecurityيSocialي
اييح ليتقداز ي/يتقداهيطل ًب يللحصوليعلىي
همالا مهفيهعلم ًدهيعلىياك سبك
يشز دةيموهجكي(عنديهللسجاليعلىياك سبيي
هلزوجي/يهلزوجةيأويعنديتسجاليهلزوجةي/يهلزوجيعلىي
اك سبك)
يأورهقيإنز ءيهلخداةيهلعسكريةيإذهيكنتيقديأديتي
هلخداةيهلعسكرية

يمكنكيهلحصوليعلىيتقديريسريعيوسزليلالالا مي
هعلم ًدهيعلىيسجليSecurityيSocialيلمك سبكيايي
.www.socialsecurity.gov/estimatorييمكنكي
ً
أيض يهلحصوليعلىيحس ب فيافصلةيلالالا ميايي
.www.socialsecurity.gov/planners

يأحدثينموذجيW-2يخ صيبك،يأويإقرهركيهلضريبييإذهي
كنتيتعمليلحس بكيهلخ ص
وسنخطركيبأيياسلندهفيأخرىيقديتحل جيإلاز يعندي
تقداكيب لطلب.

كيف ندفع االمتيازات

يجبيأنيتللقىيداع فيSecurityيSocialيهلخ صةيبكي
بشكليإلكلروني.ييأتييهإليدهعيهلمب شرياييحس بكي
اييأيياؤسسةيا لاةيبانيهلطرقيهلليييمكنكيهخلا ري
ازايهمالا مهف
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تلقييهالا مهتكيانيخاللز يحاثييعديهإليدهعيهلمب شري
طريقةيبساطةيوآانةيلللقييهالا مهتك.يتأكديانيوجودي
دالريهلشاك فيأويكشفيهلحس بيهلخ صيبكياعكي
عنديهللقدميب لطلب.يسلحل جيإلىيتلكيهلمعلوا ف،ي
ب إلض اةيإلىيرقايهللوجاهيهلخ صيبمؤسسلكيهلم لاة،ي
لللأكديانيإيدهعيهالا مكيهلشزريياييهلحس بي
هلصحاح.
وإذهيلاييكنيلديكيحس بياييأيياؤسسةيا لاة،ي
أويإذهيكنتيتفضليتلقييهالا مهتكيعلىيبط قةيخصاي
اسبوقةيهلداع،ياامكنكيهللسجالياييبرن اجيبط قةي
Expressي.®DirectياعيExpressي،®Directيتنلقلي
هألاوهليإلىيحس بيهلبط قةياب شرة.يوانيهخلا رهفي
هلداعيهألخرىيهلليييمكنكيهللفكاريااز يهويالحي
حس بيتحويليإلكلروني.ييلاحيلكيهذهيهلحس بي
انخفضيهللكلفةيوهلمؤاّنياادرهل ًا يهمسلمل عيبأا ني
هلمداوع فيهلللق ئاةيوسزوللز .

حق تقديم التماس
إذهيكنتيتخللفياعيأييقرهرييلايهتخ ذهيبشأني
اط لبلك،ياامكنكيتقديايهللم س.يلالطالعيعلىيشرحي
هلخطوهفيهلليييمكنكيهتخ ذه ،يهقرأيي
)PublicationيThe Appeals Processي
05-10041-ARي.)No.
يمكنكيتولييهمللم سياعياس عدةياج ناةياني
SecurityيSocialيأوييمكنكيهخلا ريطلبيانييمثلكي
لمس عدتك.ييمكنن يانحكيهلمعلوا فيهلالماةيعني
هلمؤسس فيهلليييمكنز ياس عدتكياييهلعثوري
علىيانييمثلك.يلمزيديانيهلمعلوا فيعنيهخلا ري
انييمثلك،يهقرأيRepresentationيtoيRightيYourي
05-10075-ARيNo.ي.Publication

حساب “”my Social Security
على اإلنترنت

برنامج Supplemental Security
Income SSI

يمكنكيهآلنيبسزولةيإنش ءيحس بي
إذهيكنتيتحصليعلىيهالا مهفيSecurityي،Socialيلكنكي my Social Securityيآانيعلىيهإلنلرنتيللوصوليإلىي
انيذوييهلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودةي(هألشا ءي كشفيحس بي Social Securityالخاص بك لالطالعي
علىياك سبكيوهلحصوليعلىيتقديريمالا مك.يويمكنكي
هللييتملكز )،ياقدييلمكنيSSIيانيهلمس عدة.ييأتيي
ً
أيض يهسلخدهميحس بي my Social Securityهلخ صي
تمويليSSIيانيهإليرهدهفيهلع اة،يولاسيانيضرهئبي
بكيعلىيهإلنلرنتيلطلبيبط قةيبديلةيلرقايSocialي
Securityي.Social
Securityي(الوارةياييبعضيهلومي فيووهشنطني
يداعيSSIيهلداع فيهلشزريةيلمنيهاياييسني65ي
هلع صمة).يإذهيكنتيتللقىيهالا مهفياييهلوقتي
ع اً يأويأكبر،يأويا قدييهلبصريأويهلمع قان.ينحنيمي
ً
لي،ياامكنكيأيض :
هلح
نحسبيبعضياص دريدخلكيوبعضياوهردكيعنديتقريري
ً
يهلحصوليعلىيخط بيهللحققيانيهالا مهتك
يإذهيكنتياؤهاليللحصوليعلىيSSIيأويم.ياالييلاي
ا
ً
اييهلع دةيهحلس بيانزلكيوسا رتكياثاليانيهلموهرد.
يتغااريعنوهنكيورقايه تفكي
لللقدميبطلبيهلحصوليعلىي،SSIييمكنكيبدءيهإلجرهءي
و—يبعضيهلح مفي—يإكم ليأغلبيإجرهءهفيطلبكي
أويجماعز يعنيطريقيمي رةياوقعن يهإللكلرونييعلى
.www.socialsecurity.gov/applyforbenefitsي
ً
ويمكنكيأيض يهمتص ليبن يعلىيهلرقايهلمج نيي
1-800-772-1213يللحديدياوعديشخصييأوي
ه تفيياعيأحديامثليياكلبيSecurityيSocialي
هلمحلييهلخ صيبك.

يطلبيبط قةيMedicareيبديلةي
يطلبيهسلبدهليSSA-1099يأويSSA-1042Sيانيأجلي
اوسايهلضرهئبيأو
يبدءيإيدهعكيهلمب شريأويتغااره.
يمكنكيإنش ءيحس بيSocial Securityيmyي
إذهيك نيعمركي18يأويأكثر،يولديكيرقايSocialي
Securityيوعنوهنيبريديإلكلرونييص لحيوعنوهني
بريديع دييأاريكي.يإلنش ءيحس ب،يهنلقليإلىي
.www.socialsecurity.gov/myaccountي

ازايهمالا مهف
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سالعانيعلاكيتقديايبعضيهلمعلوا فيهلشخصاةي
للأكاديهويلك،يثايسالعانيعلاكيهخلا ريهساي
اسلخدميوكلمةيارور.

هلزوجي/يهلزوجةي(حلىيلويبعديهلطالق).ييلأهليآخروني
ألنزاياوظفونيحكوااونيومييلملعونيبلغطاةيSocialي
،Securityيوق اوهيبداعيضريبةي.Medicare

Medicare

إذهيحصلتيعلىيهالا مهفيSecurityيSocialيلإلع قةي
لمدةي24يشز ًره،ياامكنكيهللأهليللحصوليعلىيهلجزءي
همول.

Medicareيهويبرن اجيهللأاانيهلصحييهألس سييايي
بالدن يلمنيهاياييسني65يأويأكبريوللعديديانيذويي
هإلع قة.
ميينبغييأنيتخلطيبانيMedicareيوMedicaid.ي
Medicaidيعب رةيعنيبرن اجيرع يةيصحاةيألصح بي
هلدخليهلمنخفضيوهلموهرديهلمحدودة.يوتلولىياك تبي
هلخدا فيهلصحاةيوهإلنس ناةيأويهائ فيهلخدا في
همجلم عاةياييهلوميةيإدهرةيبرن اجي.Medicaidييلأهلي
هلبعضيلبرن اجيوهحدياقطياييحانييلأهليآخرونيلكلي
انيMedicareيو.Medicaid

يتكون  Medicareمن أربعة أجزاء

يMedicareيهلجزءيهألولي(تأاانيهلمسلشفا ف)ي
ييس عدياييداعيتك لافيرع يةيهلمريضيدهخليهلمسلشفىيوبعضيخدا فيهلمل بعة.
يMedicareيهلجزءيهلث نيي(تأاانيهلعالجيهلطبي)ي-ي
يس عدياييداعيتك لافيخدا فيهألطب ءيورع يةي
هلمريضياييهلعا دهفيهلخ رجاة،يوخدا فيطباةي
أخرى.

وإذهيكنتيتحصليعلىيهالا مهفيهإلع قةيانيSocialي
يSecurityيألنكيتع نييانيهللصلبيهلج نبييهلضموريي
(ارضيGehrigي،)Louيالنييلعانيعلاكيهمنلظ ريلمدةي
24يشز ًرهيلكييتلأهل.
كم يأنيهلمص بيبفشليكلوييدهئاييلطلبيإجرهءي
غساليللكلاةيأويمرعيللكلاةييلأهليللحصوليعلىي
هلجزءيهألول،يإذهيك نيقديعمليلفلرةيك ااةيأويك نيموجً ي
ً
/يموجةيأويطفاليلشخصيع الياؤهل.
اييح لةيعدميهسلاف ئكيلزذهيهلملطلب ف،ياقديتلمكني
انيهلحصوليعلىيتأاانياسلشفا فيMedicareياني
خالليداعيرسوميشزرية.يلمزيديانيهلمعلوا ف،يهتصلي
برقمن يهلمج نييأويتفضليبزي رةياوقعن يهإللكلروني.
يحقيلبعضيهألشخ صيامنيتعرضوهيلمخ طريبائاةي
ازددةيللصحةيهلحصوليعلىيهلجزءيهألوليويمكنزاي
هللسجالياييهلجزءيهلث نييوهلجزءيهلرهبع.ييع نييهؤمءي
هألشخ صيانيارضيالعلقيب ألسبسلوسيوك نوهي
لمدةيميتقليعني6يأشزريايياق طعةيلانكولنيبمونل ن ي
قبليهللشخاصيبمدةي10يأعوهميأويأكثر.

من المؤهل للحصول على Medicare
الجزء الثاني؟

يMedicareيهلجزءيهلث لثي(خططيMedicareي
)Advantageيال حةياييهلعديديانيهلمن طق.ي
يمكنيللمشلركانياييMedicareيبجزئاهيهألولي
وهلث نييهخلا ريهلحصوليعلىيجماعيخدا فيهلرع يةي يمكنيتقري ًب يألييشخصياؤهليللحصوليعلىيهلجزءي
هلصحاةيلديهيانيخالليشركةيتأاانيخ صةياعلمدةي هألوليأنييحصليعلىيهلجزءيهلث ني.يهلجزءيهلث نيي
هخلا رييوتداعيع دةيرسوميشزريةياق بليهلحصولي
انيMedicareيللقديايهذهيهللغطاة.
علاه.ياييع مي،2018يك نتيهلرسوميهلشزريةي
يMedicareيهلجزءيهلرهبعي(تغطاةيهلعق قاريهلموصواةي
هلقا ساةيلللأااني.$134.00يويداعيبعضيأصح بي
طب ًا يايي)Medicareي-ييس عدياييتغطاةيتك لافي
هلدخليهلمرتفعيرسواً يأعلى.
هلعق قاريهلموصواةيطب ًا .

من المؤهل للحصول على Medicare
الجزء األول؟

من يمكنه الحصول على Medicare
الجزء الثالث؟

يمكنيألييشخصياشلركياييMedicareيهلجزءي
يحصليأغلبيهألشخ صيعلىيهلجزءيهألوليعنديبلوغزاي
هألوليوهلجزءيهلث نييأنييشلركياييخطةيMedicareي
ً
يإذهيكنتياؤهالي
سني65يع اً .يوأنتيتلأهليلهيتلق ئ ًا
.AdvantageيوتشمليخططيAdvantageي:Medicare
للحصوليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialيأويRailroadي
يخططيهلرع يةيهللييتديره يMedicare
Boardي.Retirementيأويقديتلأهليهعلم ًدهيعلىيعملي
ازايهمالا مهف
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يخططيproviderيpreferredيMedicareي
PPOيorganization

علىيأحدثيهلمعلوا فيعني،Medicareيتفضليبزي رةي
هلموقعيهإللكلرونييأويهمتص ليب لرقايهلمج نييهلمدرجي
أدن ه.

يخططيMedicareيهلخ صةيلداعيهلرسومياق بلي
هلخدا ف

هلموقعيهإللكلروني:يwww.Medicare.gov

يخططيMedicareيهلملخصصة

Medicare

وب إلض اةيإلىيرسوميMedicareيهلجزءيهلث ني،ي
قدييلعانيعلاكيداعيرسوميشزريةيأخرىيبسببي
همالا مهفيهإلض ااةيهللييتقداز يخطةيMedicareي
.Advantage

ني:ي1-800-MEDICAREي
ي
هلرقايهلمج
()1-800-633-4227
TTYيرقا1-877-486-2048 :

مالحظات :إذا لم تقم بالتسجيل في الجزء الثاني
والجزء الرابع عند تأهلك أوالً ،فربما يتعين عليك دفع
غرامة التسجيل المتأخر ما دمت تتمتع بتغطية الجزء
الثاني والجزء الرابع .وربما يتعين عليك أيضًا انتظار
التسجيل ،مما سيؤخر التغطية.

من يمكنه الحصول على  Medicareالجزء
الرابع؟

أييشخصياشلركياييMedicareيهلجزءيهألوليأوي
ً
لن يحصل سكان بورتوريكو أو البلدان األجنبية على
نيييكونياؤهاليللحصوليعلىي
Medicareيهلجزءيهلث
تغطاةيهلعق قاريهلموصواةيطب ًا .يMedicareيهلجزءيهلرهبعي الجزء الثاني تلقائيًا .يجب عليهم اختيار هذا االمتياز.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ Medicare
هخلا ري،يوتداعيأنتيرسواً يشزريةيإض ااةياق بلي
(05-10043-ARيNo.ي.)Publication
هللغطاة.يويداعيبعضيأصح بيهلدخليهلمرتفعيرسواً ي
أعلى.ييحصليهلعديديانيهألشخ صيعلىيتغطاةيهلجزءي
هلرهبعيانيخالليخطةيAdvantageي.Medicare

إذا كان لديك Health
Savings Account HSA

متى ينبغي أن أتقدم بطلب لالشتراك
في Medicare؟

إذهيكنتيميتحصليب لفعليعلىيهالا مهف،ياانبغييأني
تلوهصلياعيSecurityيSocialيقبليبلوغيسني65يبثالثةي
أشزريتقري ًب يلللسجاليايي.Medicareييجبيعلاكي
هللسجالياييMedicareيحلىيلويلايتخططيلللق عدي
اييسني65يع اً .
إذهيكنتيتحصليب لفعليعلىيهالا مهفيSecurityيSocialي
أويداع فيBoardيRetirementي،Railroadياسوفي
نلوهصلياعكيقبليأنيتلأهليلالشلرهكياييMedicareي
ببضعةيأشزريونرسليإلاكيهلمعلوا فيهلالماة.يإذهي
كنتيتعاشياييوميةيانيهلومي فيهلـ،50يأويوهشنطني
هلع صمة،يأويجزريا ري ن يهلشم لاة،يأويغوهم،يأوي
س اوهيهألاريكاة،يأويجزريهلعذرهءيهألاريكاة،ياسوفي
نقوميتلق ئ ًا يبلسجالكياييMedicareيهلجزأينيهألولي
وهلث ني.يوألنهييلوجبيعلاكيداعيرسومياق بليتغطاةي
هلجزءيهلث ني،ياامكنكيهخلا ريراضه.

إذهيك نيلديكيHSAيعنديهللسجاليايي،Medicareي
النييمكنكيهلمس همةياييHSAيبمجرديبدءيتغطاةي
.Medicareيوإذهيس همتياييHSAيبعديأنيبدأفي
تغطاةيMedicareيهلخ صةيبك،ياقدييلعانيعلاكيداعي
غرهاةيضريباة.يوإذهيكنتيتريدياوهصلةيهلمس همةيايي
HSAيهلخ صيبك،يااليينبغييأنيتلقدميللحصوليعلىي
مهفيMedicareيأويSecurityيSocialيأوي
ي
هالا
RRBي–يBoardيRetirementي.Railroadي
مالحظة :تبدأ تغطية الجزء األول المجانية قبل 6
أشهر من تاريخ تقدمك للحصول على ( Medicareأو
امتيازات  ،)Social Security/RRBلكن ليس قبل أول
شهر تتأهل فيه للحصول على  .Medicareولتجنب
دفع غرامة ضريبية ،ينبغي أن تتوقف عن المساهمة
في  HSAالخاص قبل  6أشهر على األقل من تاريخ
تقدمك للحصول على .Medicare

لنينقوميبلسجالكيتلق ئ ًا ياييخطةيهلعق قاري
هلموصواةيطب ًا يانيMedicareي(هلجزءيهلرهبع).يهلجزءي
هلرهبعيهخلا رييويجبيأنيتخل ريهذهيهللغطاة.يللحصولي
ازايهمالا مهف
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ضرائب  Medicareلعام 2018

“ ”Extra Helpمع تكاليف العقاقير
الموصوفة طب ًيا في Medicare

يتداعيأنتيوص حبيهلعملي1.45ياييهلمئة.
يإذهيكنتيتعمليلحس بينفسك،ياسلداعي2.9يايي
هلمئة.
ي ُتداعيضرهئبيMedicareيعلىيجماعياك سبك،يومي
يوجديحدياعانيلز .

ً
نيدخلكيانخفض يواوهردكياحدودة،ياقدي
إذهيك
تلأهليلللقييHelpيExtraيللداعياق بليهلعق قاري
هلموصواةيطب ًا ياييإط ريMedicareيهلجزءيهلرهبع.ي
ويلمثليدوريSecurityيSocialيايياس عدتكي
اييازايكافييمكنيأنيتلأهليللحصوليعلىي
HelpيExtraيوإجرهءهفيساريهذهيهلطلب.يلمعراةي
ً
يإذهيكنتياؤهاليأويإذهيأردفيتقدميطلب،يا تصلي
ا
برقايSecurityيSocialيهلمج نييأويتفضليبزي رة
.www.socialsecurity.gov/extrahelp

يوهن كيضرهئبيMedicareيإض ااةيللع الانيذويي
هلدخليهألعلى.

نقاط العمل في عام 2018

يسلحصلياق بليكلي$1,320يتجناهيعلىي“نقطة”ي
ً
SecurityيSocialيوهحدة،يوصوميإلىيأربعينق طيايي
هلع م.

المساعدة في تكاليف  Medicareاألخرى

ً
نيدخلكيانخفض يواوهردكيقلالة،ياقديتداعي
إذهيك
وميلكيرسوميMedicareيهلخ صةيبك،يوتداعياييبعضي
هلح مفيهلمصروا فيهلطباةي“هلنثرية”يهألخرى،ياثلي
هلنفق فيهلمقلطعةيوهللأاانيهلمشلرك.

ييحل جيأغلبيهألشخ صيإلىي40ينقطةيلكيييلأهلوهي
للحصوليعلىيهالا مهفيهللق عد.
ييحل جيهألشخ صيهألصغريس ًن يإلىينق طيأقليلكيي
يلأهلوهيللحصوليعلىيهالا مهفيهإلع قةيأويلكيي
يلأهليأارهديأسرهايللحصوليعلىيهالا مهفيهلورثة.

وحده يوميلكيهييانييمكنز يتقريريا يإذهيكنتي
ً
اؤهاليللحصوليعلىيهلمس عدةياييإط ريهذهي
هلبرن اج.يإذهيكنتيتعلقديأنكياؤهل،يا تصليببرن اجي
Medicaidيهلخ صيبكيأويهلخدا فيهمجلم عاةيأوي
اكلبيهلخدا فيهلصحاةيوهإلنس ناة.يتفضليبزي رةي
www.Medicare.gov/contactsيأويهمتص لي
علىي)1-800-633-4227ي1-800-MEDICARE؛ي
1-877-486-2048ي)TTY:يللحصوليعلىي
أرق ميهلبرن اج.

متوسط امتيازات Social Security
الشهرية لعام 2018
يهلع اليهلملق عد:ي$1,404

يهلع اليهلملق عديهلملزوجيب ارأةياسنةي/يهلملزوجةي
برجلياسن:ي$2,340
يهلع اليهلمع ق:ي$1,197

بعض الحقائق عن Social Security

يهلع اليهلمع قيهلملزوجيب ارأةيش بةي/يهلملزوجةي
برجليش بيولديهيطفليوهحديأويأكثر:ي$2,054

ضرائب  Social Securityلعام 2018

يأرالياسنيأويأرالةياسنة:ي$1,338

يتداعيأنتي6.2ياييهلمئةيويداعيص حبيهلعمليهلذيي
تعمليلديهي6.2ياييهلمئة.

بينفسك،ياسلداعي12.4ي
ي
يإذهيكنتيتعمليلحس
اييهلمئة.
يولنيتداعيضرهئبيSecurityيSocialيعلىيهلمك سبي
هللييتزيديعني.$128,400

يأراليش بيأويأرالةيش بةيولديهي/يلديز يطفالن:ي
$2,743

دفعات  SSIالشهرية لعام 2018

(ميتشمليهلمبلغيهللكمالييهلذييتضافهيهلومية،يإني
وجد)
ي$750يللفرد
ي$1,125يللزوجان

ازايهمالا مهف
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االتصال بالضمان االجتماعي
هن كيطرقيعديدةيلالتص ليب لضم نيهمجلم عي،ي
وانز يهمتص ليإلكلرونا يعنيطريقيهإلنلرنتيوه تفا ي
وشخصا .يونحنيهن يلإلج بةيعلىيأسئللكيولخدالك.ي
األكثرياني80يع ا يس عديهلضم نيهمجلم عييايي
توااريهلضم نيللاوميوللغديوذلكيبلوااريهسلحق ق في
وهلحم يةيهلم لاةيلماليانيهلن سيطوهليرحلةيحا تزا.

تفضل بزيارة موقعنا

أسزليطريقةيإلجرهءياع االفياعيهلضم نيهمجلم عيي
انيأيياك نيواييأييوقتيهييبزي رةياوقعن ي
هإللكلرونييwww.socialsecurity.govيازن كي
سوفيتسلطاع:
يإنش ءيا ييسمىيبحس بيSocial Securityيmyي
لمرهجعةيكشفيSocial Security Statementي
(حس بيهلضم نيهمجلم عي)يهلخ صيبكيوهللأكدي
انياك سبكيوطب عةيخط بيإثب فيمسلحق ق تكي
وتغاارياعلوا فيهإليدهعيهلمب شريهلخ صةيبكي
وطلبيبدليا قديانيبط قةيبرن اجياديكاري
Medicareيلللأاانيهلصحييوهلحصوليعلىيبدلي
نموذجي،SSA-1099/1042Sيوأكثريانيذلك؛

يلواريبعضيهذهيهلخدا فياقطيب للغةيهإلنجلازية.ي
ا لرج ءيمي رةيهلبوهبةيهإللكلروناةيهلملعددةيهللغ في
للحصوليعلىيهلمعلوا فيب للغةيهلعرباة.يونحنينواري
لكيخدا فيهللرجمةيهلفوريةياج ن يلمس عدتكيعلىي
إجرهءياع االفيهلضم نيهمجلم عييهلخ صةيبك،يوتلواري
لكيخدا فيهللرجمةيهلفوريةيهذهيسوهءيكنتيتلصلي
بن يه تفا يأويالوهجدهيبنفسكيايياكلبيهلضم ني
همجلم عي.

اتصل بنا

إذهيميتوجديلديكيإاك ناةيهمتص ليب إلنلرنتياإنن ينلاحي
لكيخدا فيآلاةيكثارةيه تفا يعلىيادهريهلس عةيطوهلي
أي ميهألسبوع.ياامكنكيهمتص ليبن ياج ن يعلىيهلز تفي
رقاي1-800-772-1213يأويعلىيرقايهلز تفيهلنصيي
1-800-325-0778يإذهيكنتيانيهلصايأويامنيلديزاي
صعوبةياييهلسمع.

إذهيكنتيبح جةيإلىيهللحدثياعيشخصيابإاك نن ي
هلرديعلىياك لم تكيانيهلس عةي7يصب حً يإلىي7ي
اس ءً،يأي ميهمثنانيإلىيهلجمعة.يولكنن ينطلبيانكي
أنيتكونيص برهياعن يخالليهلفلرهفيهلمفعمةيب لعملي
حاثيأنكيقديتجديخطيهلز تفياشغوميبمعدليأعلىي
انيهلع دييوادديهمنلظ ريأطوليلللحدثياعن .يونحني
نواريلكيخدا فيهللرجمةيهلفوريةياج ن يلمس عدتكي
يهللقدميبطلبيللحصوليعلىيHelpيExtraي(اس عدةي علىيإجرهءياع االفيهلضم نيهمجلم عييهلخ صةيبك،ي
وتلواريلكيخدا فيهللرجمةيهلفوريةيهذهيسوهءيكنتي
إض ااة)ياعيMedicareيتك لافيخطةيوصفةيطباةي
تلصليبن يه تفا يأويالوهجدهيبنفسكيايياكلبيهلضم ني
هلمخدرهف؛
همجلم عي.يإنن ينلطلعيلخدالك.
يتقديايطلبيللحصوليعلىيهسلحق ق فيهللق عدي
وهإلع قةيوبرن اجياديكاريMedicareيلللأااني
هلصحي؛
يإيج دينسخيانينشرهتن ؛
يهلحصوليعلىيإج ب فيعلىيألسئلةيهلملدهولةيكثاره؛
يوأكثريانيذلكيبكثار!
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