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مقدمة

َّ
هذزازلكإلباعوجهالآلبتءا زلعهتو،اأ اعقدعيازلريتيا،ا
أ اعمثليازلافتأازلذيناالاتزيداأيمترهماينا18ا
يتعً تاعناا تازايتمتوازلإيامداتؤهلهماللحصوأا
يلىادفعتو(SSIاااIncomeاSecurityا،Supplementalا
ً
َّ
هاأيضتاللبتلغلنا
دخلازلضمتنازلإكمللي(.اكمتاأنهاعوج
زلمعتملناعنذاعرحلاازلطفولاا(مبلابلوغاسنا22ا
يتعً ت(،ا عنامدايحقالهازلحصوأايلىازعإلت زواSocialا
(SSDIاInsuranceاDisabilityا،Securityازلضمتنا
زالجإمتيياللإأعلناضدازايتما(.ا(نطلقايلىازعإلت ا
SSDIاهذزازسمازعإلت ا«زلطفل»النهايُدفعافياسجلا
عكتسباSecurityاSocialازلختصابأحدازلوزلدين(.

دفعات Supplemental Security
 ،SSI( Incomeدخل الضمان
التكميلي) لألطفال ذوي اإلعاقة

يُق ِ ّدماSSIاعبتلغاشهرياالذ تازلدخلا زلموزردا
زلمحد ديناعمنايبلغونا65ايتعً تاأ اأكثر،اأ افتمدتا
ِّ
ازلذينايعتنوناعناإيتمااعؤهلا.ايمكناأنا
زلبصر،اأ
يكونازلافتأازلذينايبلغوناعنازلعمراأملاعنا18ا

SSA.gov

زعإلت زوازلافتأاا تازايتما

1

ايجباأناتكوناحتلاا(حتالو(ازلطفلازلمرضلااععلقاا
له،اأ اعنازلمإومعاأناتصبحاععلقااله،المدةاالاتقلا
ينا12اشه ًرز،اأ ايكوناعنازلمإومعاأناتؤدتازلحتلاا
(زلحتالو(اإلىازلوفتة.

يتعً تاعؤهللناللحصوأايلىازلمبلغ،اإازاكتنوزايعتنونا
عناحتلااعرضلااأ اعزيجاعنازلحتالوازلمرضلاازلإيا
ينطبقايللهتاتعريفاSecurityاSocialالإليتما.ا يجبا
اعوزردهماضمناحد دازالسإحقتق.ا
أنايكونادخلهماأ
ِ
تخإلفاملمااعبلغاSSIاعنا اليااإلىاأخرىالنابعضا
زلواليتواتضلفا يتدةاإلىادفعاا.SSIايمكناأنايخبركا
عكإباSecurityاSocialازلمحليابتلمزيدايناإجمتليا
يندعتاتإقدمابطلباللحصوأايلىادفعتواSSIالطفلكا
عبلغاSSIافيا اليإك.
يلىاأستسازايتماازلإيايعتنياعنهت،اسنطلباعنكا
ععلوعتواعفصلااينازلحتلاازلطبلااللطفلا تأثلرهتا
فيامدرتهايلىازلقلتمابأنشطإهازللوعلا.اكمتاسنطلبا
نحناننظرافيادخلازلطفلا عوزردهايندعتانقرراإازاكتنا عنكاأناتأانالألابتء،ا زلمعلملن،ا زلمعتلجلن،ا
ً
ً
ننظراأيضتافيا غلرهماعنازلمإخصصلنازلذينالديهماععلوعتواينا
زلطفلاعؤهالاللحصوأايلىاSSIاأماال.ا
حتلااافلكابإرستأاهذهازلمعلوعتواإللنت.
دخلاأفرزدازلسرةازلذينايعلشونافيازلمنزأازلذتا
يعلشافلهازلطفلا عوزردهم.ا تنطبقاهذهازلقوزيدا
إازاكتنازلطفلايعلشافيازلمنزأ.اكمتاتنطبقاأيضتاإازا يُرجىاتقديماأتاعناسجالواافلكازلطبلااأ ا
ً
كتناافلكايعلشافيازلمدرساالكنهايعوداإلىازلمنزأا زلمدرسلاازلإيالديك؛احلثاسلستيداهذزايلىا
تسريعايمللاازتختاازلقرزر.
متاإلىاآخر،احلثايخضعالريتيإك.
عنا ٍ

توفير معلومات حول الحالة المرضية للطفل

قواعد  SSIفيما يتعلق بالدخل والموارد

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إازاكتنادخلاافلكا عوزرده،اأ ادخلاأفرزدازلسرةا
زلذينايعلشونافيازلمنزأازلذتايعلشافلهازلطفلا
عوزردهم،اأكثراعنازلمبلغازلمسموحابه،افإننتا
سنرفضاالبازلطفلاللحصوأايلىادفعتوا.SSI

سوفانرسلاجملعازلمعلوعتوازلإياتقدعهتالنتاإلىا
ServicesاDeterminationاDisabilityا(عكإباخدعتوا
تحديدازايتما(افيا اليإك.ا سلقومازلابتءا غلرهما
عنازلعتعللنازلمدربلنافياتلكازلوكتلاازلحكوعلاا
بمرزجعااهذهازلمعلوعتو،ا سلطلبونازلسجالوا
زلطبلاا زلمدرسلاازلختصاابطفلك،ا أتاععلوعتوا
أخرىاال عاالإقريراعتاإازاكتناافلكايسإوفياععتيلرنتا
زلختصاابتايتمااأماال.

نحناالانقدماأكثراعنا30$اد ال ًرزاأعريك ًّلتاكدفعااSSIا
شهرياايندعتايكونازلافتأافياعنشأةاابلا،ا يدفعا
زلإأعلنازلصحياعقتبلاريتيإهم.

قواعد  SSIفيما يتعلق باإلعاقة

اإازالماتسإطعازلوكتلاازلحكوعلااإجرزءاتحديدالإليتماا
يجباأنايسإوفياافلكاجملعاعإطلبتوازايتماا
ً
بتسإخدزمازلمعلوعتوازلطبلا،ا زلسجالوازلمدرسلا،ا
زلإتللاالكيايإمازيإبترهاعؤهالاعنازلنتحلاازلطبلاا
غلرهتاعنازلحقتئقازلإيابحو تهمافقط،افقدايطلبونا
للحصوأايلىا:SSI
عنكازصطحتباافلكااجرزءافحصاأ ازخإبتراابياله.ا
ايجباأالايكونازلطفل،اغلرافتمدازلبصر،اعمنايعملونا
نحناعناسلدفعاعقتبلاهذزازلفحصاأ ازالخإبتر.
أ ايجنوناأكثراعنا1,350اد ال ًرزاأعريك ًّلتاشهريًتافيا
يتما.2022ايجباأالايكونازلطفل،افتمدازلبصر،اعمنا
يعملوناأ ايجنوناأكثراعنا2,260اد ال ًرزاأعريك ًّلتا
شهريًتا(يتدةاعتايإغلراهذزازلمبلغاكلايتم(.
مداتسإغرقازلوكتلاازلحكوعلااعناثالثااإلىاخمساا

قد نقدم دفعات  SSIمباشرة إلى طفلك

أشهرالإقريراعتاإازاكتناافلكايسإوفياععتيلرنتا
زلختصاابتايتمااأماال،اإالاأنهافلمتايخصابعضازلحتالوا
زلطبلا،افإننتانقدمادفعتواSSIايلىازلفورالمدةاتصلا
إلىاسإااأشهر،ابلنمتاتقررازلوكتلاازلحكوعلااعتاإازا
كتناافلكايعتنياعناإيتمااتؤهلهالهذزاأماال.

اايجباأنايكونازلطفلاعصتبًتابحتلااعرضلااأ اعزيجا
عنازلحتالوازلمرضلاازلإياينإجاينهتا«أ جهايجزا
ظلفلااشديدةا علحوظا».ا هذزايعنياأنازلحتلاا
(زلحتالو(ازلمرضلااالابدا أناتعلقاأنشطاازلطفلا
بدرجاابتلغاازلشدة.
زعإلت زوازلافتأاا تازايتما
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فلمتايليابعضازلحتالوازلمرضلاازلإيامداتإأهلا
للحصوأايلىازلدفعتو:

امبلابلوغازلطفلايتعهازل أ،ا الكافلمتايإعلقا
بتلرضعازلذينايحصلونايلىادفعتواSSIابسببا
زنخفتضا نهمايندازلوالدة.ا إازاحددنتاأناحتلإهما
زلطبلااللساعنازلمإومعاأناتإحسنامبلابلوغا
يتعهمازل أ،ايمكننتاجد لااإجرزءاتقللمافيا
تتريخاالحق.

ازلعمىازلكلي.
ازلصممازلكلي.
ازلشللازلدعتغي.

يمكننتاإجرزءاتقللمالإليتمااحإىالوالمايكناعنا
زلمإومعاأناتإحسناحتلااافلك.ا ينداإجرزئنتاللإقللم،ا
يجباأنانقدماأدلاايلىاأناإيتمااافلكاالاتززأاتحدا
ً
يجباأناتثبتاأيضتاأنا
بشدةاعناأنشطإهازللوعلا.ا
افلكايإلقىازلعالجازلذتاي َُعداضر ريًتاعنازلنتحلاا
زلطبلاالحتلإهازلطبلا.

اعإال عاادز ن.
اضمورازلعضالو.
اإيتماااهنلااشديدةا(يمرازلطفلا4اسنوزواأ اأكثر(.
ايد ىافلر سانقصازلمنتياازلبشرياا
عصحوباابأيرزض.
ازلو نايندازلوالدةاأملاعناراللنا 10اأ نصتو؛اإاا
إننتانق ّلمازنخفتضازلو نايندازلوالدةالدىازلرضعاعنذا
الدتهما حإىابلوغهمازلعتمازل أ،ا تأخرازلنموا
ّ
لدىازلرضعا زلافتأاعنذازلوالدةا حإىابلوغهما
زلعتمازلثتلث.انحنانسإخدما نازلرضلعايندازلوالدةا
كمتاهواعوثقافيانسخااأصللااأ اععإمدةاعنا
شهتدةاعلالدازلرضلعاأ اعناخالأاسجلاابيا
عومعاعنامبلازلطبلب.
إازاكتناافلكايعتنياعناإحدىازلحتالوازلمرضلاا
زلمؤهلا،افقدايحصلايلىادفعتواSSIايلىازلفور.ا إازا
مرروازلوكتلاازلحكوعلاافيانهتياازلعراأناإيتمااافلكا
للستاشديدةابمتايكفياللحصوأايلىا,SSIافلنا
يإعلنايللكاردادفعتواSSIازلإياحصلايللهتاافلك.

تقييمات اإلعاقة المؤهلة للحصول على SSI
بعداأنايبدأاافلكازلحصوأايلىاSSIايجبايللنتا
بمقإضىازلقتنوناأنانقلمازلحتلاازلطبلاالطفلكاعنا
متاإلىاآخراللإحققاعناأناإيتمإهاالاتززأاتسإوفيا
ععتيلرنت.ا يجباأنانجرتاهذزازلإقللمافياكلا متا
عنازل متوازلإتللا:

ما يحدث عند بلوغ طفلك الثامنة عشرة

ً
فيابرنتعجا،SSIايصبحازلطفلابتلغتافيايمرازلثتعناا
يشرة،ا نحنانسإخدماعخإلفازلقوزيدازلطبلاا غلرا
زلطبلااينداتقريراعتاإازاكتنابإعكتنازلشخصازلبتلغا
زلحصوأايلىادفعتواإيتماا.SSIايلىاسبللازلمثتأ،ا
نحناالانحإسبادخلاأفرزدازلسرةا عوزردهم،ا
بتسإثنتءازلز ج/زلز جا،ايندعتانقرراعتاإازاكتنازلشخصا
زلبتلغايسإوفيازلحد دازلمتللااللحصوأايلىاSSIا
أماال.ابلانحإسبافقطادخلازلشخصازلبتلغا زلز ج/
ً
عوزرهمت.اكمتاأننتانسإخدماأيضتاموزيدا
زلز جا،ا
زايتماازلختصاابتلبتلغلناينداتقريراعتاإازاكتنا
زلشخصازلبتلغايعتنياعناإيتمااأماال.
اإازاكتناافلكايإلقىابتلفعلادفعتوا،SSIافلجبا
أنانق ّلمازلحتلاازلطبلااللطفلايندابلوغهازلثتعناا
يشرة.ا يتدةاعتانجرتاهذزازلإقللماخالأافإرةا
يتما زحداتبدأايندابلوغاافلكاسنازلثتعناايشرة.ا
سنسإخدماموزيدازايتماازلختصاابتلبتلغلنالإقريرا
ً
تاعؤهالا
عتاإازاكتناافلكازلبتلغاعنازلعمرا18ايتعً
للحصوأايلىاSSIاأماال.
ً
حإىاإازالمايكناافلكاعؤهالاللحصوأايلىاSSIا
ا
مبلابلوغهازلثتعناايشرةالنادخلكاأنتاأ ا جك/
جإكاكبلراللغتيااأ اأنالديكمتازلكثلراعنازلموزرد،ا
ً
فقدايصبحاعؤهالاللحصوأايلىاSSIافياسنا
زلثتعناايشرة.

اعرةاكلاثالثااأيوزمايلىازلملالألافتأازلذينا
الاتإجت اأيمترهمازلثتعناايشرة،ا زلذيناعنا
زلمإومعاأناتإحسناحتالتهم،اأ ازلذينايُحإملاأنا
تإحسناحتلإهم.

لمزيداعنازلمعلوعتو،ازمرأSupplemental Security
05-11000اNo.ا(Publicationا)(Income (SSIا(نشرةا
رمما،05-11000اعإوفرةابتللغاازانجللزياافقط(.

زعإلت زوازلافتأاا تازايتما
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امتيازات  Social Security Disabilityكيف نحدد ما إذا كان «طفلك» البالغ
أكثر من  18عا ًما يحق له الحصول على
 ،Insurance )SSDIالضمان
امتيازات SSDI

االجتماعي للتأمين ضد اإلعاقة)
للبالغين الذين يعانون من إعاقات
منذ الطفولة

إازاكتنايمراافلكا18ايتعً تاأ اأكثر،افسنجرتا
تقللمً تاايتمإهابتلطريقاانفسهتازلإيانحددابهتاإيتماا
أتاشخصابتلغ.ا نرسلازلطلباإلىاDisabilityا
ServicesاDeterminationا(عكإباخدعتواتحديدا
زايتما(افيا اليإك،ا زلذتايجرتاتحديدازايتماا
يدفعابرنتعجاSSDIازعإلت زواللبتلغلنازلذينايعتنوناعنا
لصتلحنت.اللحصوأايلىاععلوعتواعفصلااحوأازلطريقاا
إيتماابدأوامبلابلوغهماسنازلثتنلاا زلعشرين.ا نحنا
زلإيانحددابهتاإيتماازلبتلغلن،ازمرأاإعانات اإلعاقةا
نعإبرازعإلت اSSDIاهذزازعإلت ً زالـا«زلطفل»النهايُدفعا
(نشرةارمما.(AR-05-10029
فياسجلاعكتسباSecurityاSocialازلختصابأحدا
زلوزلدين.

التقدم بطلب الحصول على دفعات
 SSIأو امتيازات  SSDIوالطريقة التي
يمكنك المساعدة بها

لكيايحقالتابتلغايعتنياعناإيتماازلحصوأايلىا
هذزازالعإلت ازلختصابـا«زلطفل»،ايجباأنايكونا
أحدا زلديه:
ايحصلايلىازعإلت زواSecurityاSocialاللإقتيدا
أ ازايتما.

سإحإتجاإلىاإكمتأاالباتق ّدماللحصوأايلىادفعتوا
SSIاأ ازعإلت زواSSDIالطفلكاوDisabilityاChildا
امداعتوا مدايملالكسباعتايكفياعنا
Reportا(تقريراإيتمااافل(.ايجمعازلإقريراععلوعتوا
أربتعازلإغطلااللإأهلاللحصوأايلىازعإلت زوا
يناحتلااإيتماازلطفلا كلفلااتأثلرهتافيامدرتها
Securityا.Social
يلىازلعمل.ايمكنكاإكمتأاReportاDisabilityاChildا
يجو اأنايإأهلازلبنتء،ازلذينايإلقونازعإلت زوابوصفهما (تقريراإيتمااافل(ايبرازانإرنت.ابمجرداإرستلكا
ً
أافتال ُ
صرايلىاسجلSecurityاSocialازلختصابأحدا زلإقرير،اسلإوزصلاععكاعمثلاSecurityاSocialايبرا
ام َّ
ً
م.ايمكنكاأيضتازالتصتأابنتا
زلهتتفالبدءايمللاازلإق ّد
زلوزلدين،الالسإمرزرافياتلقيازالعإلت زوايلىاهذزا
بتلمجتنايلىا1-800-772-1213اللإق ّدمابطلباأ ا
زلسجلايندابلوغهمازلثتعناايشرةافياحتلاازتختاا
تحديداعويد.ا إازاكنتاتإقدمابطلبازلحصوأايلىا
ً
نحنانجرتاتحديدزا
مرزرابأنهمايعتنوناعناإيتما.ا
دفعتواSSIالطفلك،افلجباأنايكوناععكارمماSocialا
لإليتماابتسإخدزماموزيدازايتماازلختصاابتلبتلغلن.
Securityازلختصابها شهتدةاعلالده.ا إازاكنتاتإقدما
تسإمرازعإلت زوازلافتأازلبتلغلنازلمعتملنا((DACا
بطلباللحصوأايلىازعإلت زواSSDIالطفلكابنتءًايلىا
فياSSDIاعتادزمازلفردايعتنياعناإيتما.ا مدايؤثرا زجا سجلاعكتسبك،اف ُلرجىاإحضتر:
زلطفلازلبتلغازلمعتقا((DACافياأهللإهاللحصوأايلىا
ارمماSecurityاSocialازلختصابك،اأ ارمماSocialا
هذزازالعإلت .االايحإتجاافلكاإلىازلعملاللحصوأايلىا
Securityازلختصابتلوزلدازلمإقتيداأ ازلمإوفى،اأ ا
هذهازالعإلت زو.
زلشخصازلذتايحصلايلىازعإلت زوازايتماازلذتا
ُتقدماعطتلبااللحصوأايلىاSSDIايلىاسجله.
ارمماSecurityاSocialازلختصابتلطفلا
شهتدةاعلالده.

زعإلت زوازلافتأاا تازايتما
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كلاشهر.افيايتما،2022ايجو اللطالب،ازلذيناالا
تزيداأيمترهماينا22ايتعً ت،ازسإثنتءا2,040اد ال ًرزا
أعريك ًّلتاعناعكتسبهمازلشهريا،ابحداسنوتايبلغا
8,230اد ال ًرزاأعريك ًّلت،اينداحستبادخلهماعناأجلا
.SSIا مداتزدزداهذهازلحد داكلايتم.

يمكنكاعستيدتنتافياإجرزءاتحديدازايتماابمتايلي:
اإخبترنتابقدراعتاتسإطلعاينازلحتلاا(زلحتالو(ا
زلطبلاالطفلك.
اتوفلراتوزريخا يترزوازلابتءاأ ازلمسإشفلتو،ابمتا
فياالكاأرمتماحستبازلمريضالدىاأتاأابتءاأ ا
عسإشفلتو،ا أتاععلوعتواأخرىاسإستيدنتا
يلىازلحصوأايلىازلسجالوازلطبلاالطفلك.

ايمكناللطفلازلبتلغاعنازلعمرا15ايتعً تاأ اأكثرا
ً
أنايوفرابعضتاعنادخلها عوزردهالدفعاتكتللفا
تعللمها غلرهاعنازلشلتءازلال عاالإمكلنهاعنا
زلعمل،ا الكاعناخالأازاليإمتدايلىاtoاPlanا
(PASSاSelf-Supportا،Achieveاخطااتحقلقا
زلديمازلذزتي(.انحناالانحإسبازلدخلازلمدخرا
زلموزردازلمدخرةاينداتقديراعبلغازلدفعاازلإيا
يحصلايللهتاافلك.ازمرأازلمزيدايناخطااتحقلقا
زلديمازلذزتيا((PASSافياwww.ssa.gov/
disabilityresearch/wi/pass.htmا(عإوفرا
بتللغاازانجللزياافقط(.

اتوفلرانسخاعناأتاتقتريراأ اععلوعتواابلاابحو تك.
مالحظة :ال يتعين عليك طلب المعلومات من أطباء
طفلك .سنتواصل معهم بشكل مباشر من أجل
التقارير أو المعلومات التي نحتاج إليها التخاذ قرار
بشأن إعاقة طفلك.
إازاكتناافلكاأصغراعنا18ايتعً تا يإقدمابطلبا،SSIا
فلجبايللكاتقديمازلسجالوازلإيا ُتوضحادخلكا
عوزردك،ا كذلكاتلكازلختصاابطفلك.ا سنطلباعنكا
ً
أيضتاأناتصفازلكلفلاازلإياتؤثرابهتاحتلااافلكافيا
مدرتهايلىاأدزءازلنشطاازللوعلا.ابتاضتفااإلىاالك،ا
سنطلباأسمتءازلمعلملن،ا أتاسجالواعدرسلا،ا
عُ ق ِ ّدعياخدعتوازلريتياازلنهتريا،ا أفرزدازلسرةا
زلذينايمكنهماتوفلراععلوعتواحوأازلطريقاازلإيا
يؤدتابهتاافلكاعهتعه.فيازلعديداعنازلمجإمعتو،ا
تمازتختااترتلبتواختصااععاعقدعيازلريتياازلطبلا،ا
كتالوازلخدعاازالجإمتيلا،ا زلمدزرسالمستيدتنتا
فيازلحصوأايلىازلدلاازلإيانحإتجاإللهتالمعتلجاا
عطتلبااافلك؛اإالاأناتعت نكاععنتافيازلحصوأا
يلىازلسجالوا غلرهتاعنازلمعلوعتواعناشأنهاأنا
يستيدنتايلىاإنهتءايملنتابسريااأكبر.

اامدايحإتجاافلكاإلىاسلعا خدعتوابعلنهتاحإىا
يإمكناعنازلعملابسبباحتلاا(حتالو(اابلاا
ععلنا،اعثلاكرسياعإحركاأ اعستيداشخصي.ا
ينداتقديرادفعااSSIالطفلك،النانحإسبابعضاأ ا
كلازلمبتلغازلمدفويااعقتبلاهذهازلسلعا زلخدعتوا
فياسجلاعكتسباافلك.
ايجو اأنايحصلازلطفلازلذتايزيدايمرهاينا15ايتعً تا
يلىازلمستيدةافياإيتدةازلإأهللا زلإدريب.
اسإسإمراتغطلاابرنتعجاMedicaidاحإىاإازاكتنتا
عكتسباافلكاعرتفعاابمتايكفيالومفادفعاا
SSIازلشهريااعتادزعتازلمكتسبافيانطتقا
عبلغاععلن.

برامج دعم التوظيف للشباب ذوي اإلعاقة بموجب :SSDI

ايمكنالتابتلغاتماتشخلصاإصتبإهابإيتماامبلا
سنا22ايتعً تاأنايحصلايلىازلمستيدةانفسهتا
فيانفقتوازلعملازلموضحااأيالهازلمقدعاالتا
ً
أنايحصلاأيضتايلىا
افلايحصلايلىا،SSIا
عستيدةافياإيتدةازلإأهللا زلإدريب.

لدينتازلعديداعنازلطرقالإشجلعازلشبتبازلذينا
يإلقونادفعتواSSIاأ ازعإلت زواSSDIا يريد نازلذهتبا
إلىازلعمل.

بموجب :SSI

ايجو اأناتسإمرادفعتوازالعإلت زوااتلمتاأناافلكاالا
يشتركافيايملاكبلر.ابخصوصايتما،2022انحنا
نعإبراافلكايقومابعملاكبلراإازاكتنتاعكتسبها

ايندعتانق ّدرادفعااافلكازلشهريااعنا،SSIافلنا
نحسباأغلبادخلاافلك.ا إازاكتناافلكاأصغرا
عنا22ايتعً ت،ا كتنااتل ًبتايذهباإلىاعدرسإها
بتنإظتم،افإننتاسنسإثنيازلمزيداعناعكتسبها

زعإلت زوازلافتأاا تازايتما
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زلشهريااتزيداينا1,350اد ال ًرزاأعريك ًّلت،ا الكافلمتا ثماازسإثنتءزنالهذهازلقتيدة؛احلثايمكناأنايحصلا
يإعلقابتلمسإفلديناغلرازلمكفوفلنا( 2,260اد ال ًرزا DACايلىاMedicareايلىازلفوراإازاكتناعصتبًتابمتايلي:
أعريك ًّلتاإازاكتنوزاعكفوفلن(.
اعرضاكلوتافياعرزحلهازلنهتئلاا(زلفشلا
زلكلوتازلدزئمازلذتايإطلبا رعازلكلىاأ اغسللا
يمكنكازلحصوأايلىاعزيداعنازلمعلوعتوا
زلكلىازلدزئم(.
حوأاهذهازلبرزعجاعناخالأازالاالعايلى:ا

(www.ssa.gov/redbookعإوفرابتللغاا
زانجللزياافقط(اأ ابتالتصتأابنتايلىازلرممازلمجتنيا
.1-800-772-1213

اعرضاGehrigاLouا(زلإصلبازلجتنبيازلضمورت(.

Children’s Health Insurance
( Programبرنامج التأمين
الصحي لألطفال)

 MedicaidوMedicare
Medicaidايبترةاينابرنتعجاريتيااصحلاالصحتبا
زلدخلا زلموزردازلمحد دين.ا فياأغلبازلواليتو،ا
يإأهلازلافتأازلذينايحصلونايلىادفعتواSSIا
للحصوأايلىا.Medicaidا فيازلعديداعنازلواليتو،ا
يأتيازلحصوأايلىاخدعتوابرنتعجاMedicaidاتلقتئ ًلتا
ععاأهللاازلحصوأايلىا،SSIابلنمتافيا اليتواأخرى،ا
يجبايللكازلإسجللاللحصوأايللهت.ا يسإطلعابعضا
زلافتأازلحصوأايلىاتغطلااMedicaidاحإىالوالما
يإأهلوزاللحصوأايلىا.SSIارزجعاهذزاععا كتلاSocialا
Securityا،اأ ا كتلااMedicaidافيا اليإك،اأ اعكإبا
زلخدعتوازالجإمتيلاافيا اليإكاأ اعقتاعإكالمعرفاا
زلمزيداعنازلمعلوعتو.

ّ
يمكنابرنتعجاInsuranceاHealthاChildren’sا
Programا(برنتعجازلإأعلنازلصحيالألافتأ(ازلواليتوا
عناتوفلرازلإأعلنازلصحيالافتأازلسرازلعتعلاا
ازوازلدخوأابتلغاازالرتفتعازلإياتؤهلهتالبرنتعجا
ً
لكنهتافيازلومتاازتهاعنخفضااجدزا
،Medicaidا
بحلثاالاتسإطلعاتحملاتكتللفازلإأعلنازلصحيا
زلختص.ا يوفرازلبرنتعجاتغطلاالعقتملرازلوصفتوازلطبلا،ا
خدعتوازلعنتياابتلبصرا زلسمعا زلصحاازلنفسلا،ا
هواعإوفرافيازلواليتوازلخمسلناكلهتا عقتاعاا
كولوعبلت.ايمكنالوكتلاMedicaidازلحكوعلاافيا اليإكا
أناتقدمازلمزيداعنازلمعلوعتوايناهذزازلبرنتعج،اأ ا
يمكنكازلحصوأايلىاعزيداعنازلمعلوعتوايناتغطلاا
أافتلكافياwww.insurekidsnow.govا(عإوفرا
بتللغاازانجللزياافقط(اأ اعناخالأازالتصتأابتلرمما
.1-877-543-7669

Medicareايبترةاينابرنتعجاتأعلناصحيافلدرزليا
لمناتبلغاأيمترهما65ايتعً تاأ اأكثر،ا لمنايحصلونا
زواSSDIالمدةايتعلنايلىازلمل.
يلىازعإلت
َ

خدمات أخرى للرعاية الصحية
يندعتايإلقىاافلكا،SSIاسنحللكاإلىاأعتكنايمكنكا
أناتإلقىافلهتاخدعتوازلريتياازلصحلاالطفلك.ا تندرجا
هذهازلخدعتواتحتابنداSpecialاwithاChildrenا
NeedsاCareاHealthا(زلافتأاا تازالحإلتجتوا
زلصحلاازلختصا(اعنامتنوناSecurityا.Socialا يتدةاعتا
تديرازلوكتالوازلصحلاازلحكوعلااهذهازلبرزعج.

زعإلت زوازلافتأاا تازايتما
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ازلحصوأايلىاإجتبتواينازلسئلاازلشتئعا.

تطلقازلواليتوايلىاهذهازلخدعتوازلعديداعنازلسمتءا
زلمخإلفا،ا عنابلنهتاHealthاSpecialاChildren’sا
اينداإنشتءاحستباSocial Securityاmyا،ايمكنكا
Servicesا(زلخدعتوازلصحلاازلختصاالألافتأ(،ا
فعلاأكثراعناالك.
ServicesاMedicalاChildren’sا(زلخدعتوازلطبلاا
ProgramاChildren’sاHandicappedا
لألافتأ(،ا
اازسإعرزضابلتنSecurityاSocialا(زلضمتنا
(برنتعجازلافتأازلمعتملن(.ا توفراععظمازلبرزعجا
زالجإمتيي(ازلختصابك.
خدعتواعناخالأازلعلتدزوا زلمكتتبازلختصا،اأ اعرزكزا
اازلإحققاعناعكتسبك.
زلعالجازلدزخللاا زلخترجلاافيازلمسإشفلتو،اأ ا
زلوكتالوازلمجإمعلا.
ااابتيااخطتبازلإحققاعنازايتنتو.
حإىاإازاكتناافلكاالايحصلايلىا،SSIافقدا
يإمكناأحداهذهازلبرزعجاعناعستيدتك.ا يفإرضاأنا
تكونازادزرزوازلصحلاازلمحللا،اأ اعكتتبازلخدعتوا
زالجإمتيلا،اأ ازلمسإشفلتوامتدرةايلىاعستيدتكا
فيازلإوزصلاععابرنتعجاSpecialاwithاChildrenا
programاNeedsاCareاHealthا(زلافتأاا تا
زالحإلتجتوازلختصااعنازلريتياازلصحلا(ازلمحليا
زلختصابك.

ااتغللرابلتنتتكابشأنازايدزعازلمبتشر.
ااالبابطتمااMedicareابديلا.
اازلحصوأايلىازسإمترةاSSA-1099/1042Sابديلا.
االبابدأافتمدالبطتمااSecurityاSocialا(زلضمتنا
زالجإمتيي(ا،اإازالماتقمابأتاتغللرزوا شتركتا
اليإكافياالك.

التواصل مع ( Social Securityالضمان
االجتماعي)

تإوفرابعضاهذهازلخدعتوابتللغاازانجللزياافقط.ا
لمستيدتكايلىاإجرزءاأيمتأاععاإدزرةازلضمتنا
زالجإمتيي،انوفراخدعتوازلإرجماازلفورياازلمجتنلاا
يبرازلهتتفاأ ا جهً تالوجهايندا يترتكالمكإبا
زلضمتنازالجإمتيي.ا

توجداارقايديدةاللإوزصلاععنت،اعثلازلإوزصلا
يلىازانإرنت،اأ ايبرازلهتتف،اأ ا جهً تالوجه.انحنا
هنتالإلجتباايناأسئلإكا لخدعإك.استهماSocialا
Securityا(زلضمتنازالجإمتيي(الكثراعنا85ايتعً تا
فياتأعلنازلحتضرا زلمسإقبلاعناخالأاتقديما
زايتنتوا زلحمتياازلمتللاالماليلنازلشختصااوزأا
رحلااحلتتهم.

اتصل بنا
إازالماتإمكناعنازلدخوأايلىازانإرنت،افنحنانقدما
زلعديداعنازلخدعتوازلمؤتمإااينااريقازلهتتف،ايلىا
عدزرازلستياااوزأاأيتمازلسبوع.ازتصلابنتاعجتنًتايلىا
1-800-772-1213اأ ايلىازلهتتفازلنصيا((TTYا
َّ
رمما،1-800-325-0778اإازاكنتاتعتنياعنازلصمما
أ اضعفافيازلسمع.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
أنسبااريقاااجرزءاأيمتأاععاSecurityاSocialا
(زلضمتنازالجإمتيي(اعناأتاعكتناهيايبرازانإرنت
www.ssa.govا(توفرابتانجللزياافقط(.ايمكنكا
تحقلقازلكثلر.
ازلإقدمابطلبتلحصوأايلىHelpاExtraا(زلمستيدةا
زاضتفلا(الدفعاتكتللفاخطااMedicareالد ياا
زلوصفتوازلطبلا.
ازلإقدمابطلباأغلباأنوزعازايتنتو.
ازلعثورايلىانسخاعنازلنشرزو.
زعإلت زوازلافتأاا تازايتما
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ايمكنالحداعوظفلنتازلردايلىاعكتلمإكاعنازلستياا
8اصبتحً
تاحإىازلستياا7اعستء،اعنازالثنلناإلىا
ً
زلجمعا،اإازاكنتابحتجااإلىازلإحدثاععاشخصا
عت.اللحصوأايلىاخدعتوازلإرجماازلفورياازلمجتنلاا
َ
زلإيانقدعهت،ازبقايلىازلخطا زلزمازلصمتاأثنتءا
زلإوجلهتوازلصوتلاازآلللاابتللغاازانجللزيااحإىايجلبا
أحدازلممثللن.اسلإوزصلازلممثلاععاأحدازلمإرجملنا
زلفوريلنالمستيدتكايلىاإجرزءازلمكتلما.اإازاكتنا
عنازلصعباإنهتءاأيمتلكايبرازلهتتف،افسنحددالكا
ً
عويدزافياأحدازلمكتتبازلمحللااللضمتنازالجإمتيي،ا
كمتاسنرتبالحضوراعإرجمافورتافيا متا يترتك.ا
نرجواعنكازلإحليابتلصبرا سعاازلصدراخالأافإرزوا
ً
زالنشغتأ؛النكامداتوزجهاععدالايتل ًلتاعنازنشغتأا
زلهتتف،ا فإرزوازنإظتراأاوأايلىازلهتتفامبلاأنا
تإمكناعنازلإحدثاإللنت.انإطلعاإلىاخدعإك.ا

Social Security Administration
(editionsاpriorا(Recycleا2022اJanuaryا|ا05-10026-ARاNo.اPublication
ةقزعإأزات ااأزفاأأزاوز زتومز
((ArabicاDisabilitiesاWithاChildrenاforاBenefits
expenseاtaxpayerاU.S.اatاpublishedاandاProduced
نتتكترمأأزابئزرضأزاتعفزدابزسحاىأعازهرشن ازهجزونإام
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حدد موع ًدا لزيارة المكتب
يمكنكاإيجتداأمرباعكإبالكاعناخالأاإدختأارعزكا
زلبريدتافياصفحاازلويباتحديداعومعازلمكتتبا
زلختصاابنتا(عإوفرةابتانجللزياافقط(.
إازاكنتاس ُإحضراععكاعسإندزوالكيانطلعايللهت،ا
ّ
ً
راأناتلكازلمسإندزوايجباأناتكونانسختاأصللاا
فإذك
أ اععإمدةاعناجهااإصدزرهت.

