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ما الذي يؤهلني للحصول على مبلغ
دفع خاص؟

ما هي «مبالغ الدفع الخاصة؟»
عفملأنلتغلابم،لقملتحصللبلىلدعا تلتمعبل كلنظيرل
ا فمللا ذيلقمتلعهلقعللعمءلا حصوللبلىلداصصاتل
ا ضمانلاالجغمابي.لوعيلا فادة،لاللتؤثرلهذهلا معا تل
بلىلداصصاتلا ضمانلاالجغمابيلإذالكانتلتغفلقل
عفمللقمتلعهلقعللا غلابم.لتصفل كلنشرةلا حلائقل
ً
هذهلعفضالدنلأكثرلأنواعلدعا تلا معبلانغشاراً،ل
وتسابمكلبلىلتحميملدالإذالكنتلقملتسلمتلأيل
دعا تلدنها،لوتاعركلعا اطواتلا غيليجبلبليكل
اتااذهالإذالكنتلقملحصلتلبلىلأيلدنها.

إذالكنتلقملبملتلنظيرلراتبلعإنلا مخللا ذيلتحصلل
بليهلعفملا غلابمليفغعرلدعلتلدعبلخاصلإذالكانلآخرل
شيءلقمتلعهل لحصوللبلىلدعلتلا معبلكانلقملتمل
إنجازهلقعللتوقفكلبنلا فمل.لتشمللعفضلدعا تل
ا معبلا االال لموظفينلا مكاعآتلورليملاألجازاتل
ا مغراكمالأولراتبلاألجازاتلا مرضيالوتفويضلإنهاءل
ا امدالودعا تلا معبلعأثرلرجفيلودعا تلا معبلا عميلال
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دعا تلا معبلا االالعفملا غلابم
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وبموالتلا معيفاتلودمعوباتلا غلابملأولا غفويضل
ا مؤجللا ذيليغملاإلعالغلبنهلعيلاالسغمارةلW-2ل
ممةلباملو كنهليكونلقملتملا حصوللبليهلعيل
سنالساعلا.لوقدلتظهرلهذهلا معا تلعيلاسغمارةل
W-2لا االالعكلعيلا مرعبلا ذيليحمللا فنوانل
“Planل”Nonqualifiedل(«عرنادجلغيرلدؤهل»).
إذالكنتلتفمللبماللحراً
ً
لعإنلأيلدخلللافلتحصلل
ِ

إذا كنت تعتقد أنك قد تسلمت
مبلغ دفع خاص

إذالكنتلتحصللبلىلا ضمانلاالجغمابيلودجموعل
دكاسعكلا سنوياليزيملبلىلا حم،لوهذهلا مكاسبل
تشمللدعلتلدعبلخاصليجبلأنلتغصللعا ضمانل
ً
بليهلبعد السنة األولى من التقاعدليحغسبلدعلغال االجغمابي.لأخعرنالعأنكلتفغلملعأنكلقملحصلتلبلىل
ً
خالالإذالكنتلقملقمتلعإجراءلا امداتل لحصوللبلىل دعلتلدعبلخاص.لوإذالواعلنالعإننال نلنحغسبلدعلتل
دعلتلا معبلقعللأنليحقل كلا حصوللبلىلداصصاتل ا معبلا ااصلكجزءلدنلإجما يلدكاسعكل غلكلا سنا.
ا ضمانلاالجغمابي.ل«ا امدات»لهيلبعارةلبنلل
أيلبمللدنغظملأولأيلنشاطلهاملآخرلتلوملعهلدنل
أجللدشروبك.

مثال على مبلغ الدفع الخاص

تشمللعفضلدعا تلا معبلا االال منليفملونل
ً
بماللحراًلدعا تلدعبلا عرادجلا زرابيالأولا مخللدنل
ا محاليللا مرحلالأولا مخللا مشغقلدنلقعللل
كل مشروعلالليلوملعأداءلخمداتلهادالعيلل
دا ٍِ
ذ كلا مشروع.

يوضحلهذالا مثاللكيفيالا غفادللدبلأيلدعلتلدعبل
خاصلعموجبل وائحلا ضمانلاالجغمابي.
ً
سيملديلسيلفالعيلسنل62لبادالعيلشهرل
تلابملا

نوعمعر/تشرينلا ثانيل،2017لوعمألا حصوللبلىل
داصصاتلا ضمانلاالجغمابي.لتسلملا سيملديل
ً
ثانيل2018لشيكالدنل
سيلفالعيلشهرليناير/كانونلا
لاحبلا فمللعليمال$17,000لدوالرلنظيرلرليمهل
ا مغعليلدنلاألجازات.لونظراًلألنلذ كلا معلتلخاصل
ععمللاألجازاتلا مغراكمالقعللتلابمهلعإنلإدارةل
ا ضمانلاالجغمابيلسوفلتفغعرهلدعلتلدعبلخاصلو نل
تحغسعهلضمنلحملا مكاسبل فامل.2018

كيف تؤثر الحدود المفروضة على المكاسب
على االستحقاقات؟

إذالكانلا شاصلا ذيليحصللبلىلاسغحلاقاتل
ا غلابملدنلا ضمانلاالجغمابيلألغرلسنالدنلسنل
ا غلابملا لانونيلعغكونلهناكلحمودلبلىلداليمكنهمل
كسعهلدنلا فمل.لوياغلفلسنلتلابمكلا لانونيل
عناءلبلىلا سنالا غيلو متلعيها.للو مفرعالسنل
تلابمكلا لانونيليمكنكلزيارةلا موقبلاإل كغرونيل
www.socialsecurity.gov/planners/retire/
.ageincrease.htmlلإننالنافضلاالسغحلاقاتلإذال
تجاوزتلا مكاسبلحمودالدفينا.ل

موظفو مبيعات التأمين والمزارعون

لإذالكانلسنكلأقللدنلسنلا غلابملا لانونيلعإنل
كللدوالرلدنلا ماصصاتلا غيلتحصللبليهالياصمل
دلاعلهلدوالرينلدنلا مكاسبلا غيلتحصللبليهالإذال
زادتلدكاسعكلبلىل$17,040لدوالرلعيلبامل.2018
ل عيلا فاملا ذيلتصللعيهلإ ىلسنلا غلابمل
ا لانونيليغملخفضلداصصاتكلعمفمللدوالرلواحمل
بنلكلل3لدوالراتلتكسعهالإذالزادتلدكاسعكلبنل
$45,360لعيلبامل.2018

هناكلدجموبغانلدحمدتانلدنلا مجموباتلا مهنيال
ا غيلتحصللبلىلدكاسبليغملابغعارهالدعا تلدعبل
خالالهمالدوظفولدعيفاتلا غأدينلا ذينليحصلونل
بلىلبموالتلتجميملأولتكرارلوا مزاربونلا ذينل
يحصلونلبلىلدخللدنلا محاليللا مرحلا.

موظفو مبيعات التأمين
يسغمرلا فميملدنلدوظفيلدعيفاتلا غأدينلعيل
ا حصوللبلىلبموالتلعفملا سنالا غيليغلابمونل
عيهالنظيرلعوا صلا غأدينلا معابالقعللا غلابم.لو نل
يؤثرلهذالا مخللبلىلداصصاتلا ضمانلاالجغمابيل
ا االالعهم،لطا مالأنلا مخللكانلنغيجال فمللقادوال
عهلقعللتلابمهم.

ل اعغماءًلدنلا شهرلا ذيلتصللعيهلإ ىلسنلا غلابمل
ا لانونيليمكنكلأنلتحصللبلىلجميبلداصصاتكل
عغضلا نظرلبنلدكاسعك.
دعا تلا معبلا االالعفملا غلابم
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المزارعون

لتلميملطلبل لحصوللبلىلاسغحلاقاتلا غلابمل
واإلباقالوعرنادجلدميكيرلMedicareل لغأدينلا صحي؛

يلوملا فميملدنلا مزاربينلعحصادلا محاليللوتازينهال
عيلسنالوعيفهالعيلا سنالا غا يا.لإذالكانلهولحصادل
ا محاليللوتازينهالقعللأولعيلا شهرلوهولدزارعل
يحقل هالا حصوللبلىلعوائملا ضمانلاالجغمابيلوثمل
ترحيلهالوعيفتلعيلا فاملا لادمل،لوهذال نليؤثرلبلىل
دخللا فوائمل سنالا واردةلا مخل.

لإيجادلنسخلدنلنشراتنا؛
لا حصوللبلىلإجاعاتلبلىلألسئلالا مغماو الكثيرا؛
لوأكثرلدنلذ كلعكثير!

يغوعرلعفضلهذهلا امداتلعلطلعا لغالاإلنجليزيا.ل
عا رجاءلزيارةلا عواعالاإل كغرونيالا مغفمدةلا لغاتل
لحصوللبلىلا مفلوداتلعا لغالا فرعيا.لونحنلنوعرل
كلخمداتلا غرجمالا فوريالدجانال مسابمتكلبلىل
إجراءلدفادالتلا ضمانلاالجغمابيلا االالعك،لوتغوعرل
كلخمداتلا غرجمالا فوريالهذهلسواءلكنتلتغصلل
هناكلطرقلبميمةل التصاللعا ضمانلاالجغمابي،لودنهال
عنالهاتفيالأولدغواجمالعنفسكلعيلدكغبلا ضمانل
االتصاللإ كغرونيالبنلطريقلاإلنغرنتلوهاتفيالوشاصيا.ل
االجغمابي.
ونحنلهنال إلجاعالبلىلأسئلغكلو امدغك.لعألكثرلدنل
80لبادالسابملا ضمانلاالجغمابيلعيلتوعيرلا ضمانل
ليوملو لغملوذ كلعغوعيرلاسغحلاقاتلوا حمايالا ما يال
إذالاللتوجمل ميكلإدكانيالاالتصاللعاإلنغرنتلعإننالنغيحل
ماليينلا ناسلطواللرحلالحياتهم.
كلخمداتلآ يالكثيرةلهاتفيالبلىلدمارلا سابالطوالل
أياملاألسعوع.لعيمكنكلاالتصاللعنالدجانالبلىلا هاتفل
رقمل1-800-772-1213لأولبلىلرقملا هاتفلا نصيل
أسهللطريلالإلجراءلدفادالتلدبلا ضمانلاالجغمابيل
1-800-325-0778لإذالكنتلدنلا صملأولدمنل ميهمل
دنلأيلدكانلوعيلأيلوقتلهيلعزيارةلدوقفنال
لفوعالعيلا سمب.
اإل كغرونيلwww.socialsecurity.govلعهناكل
إذالكنتلعحاجالإ ىلا غحمثلدبلشاصلععإدكاننالا ردل
سوفلتسغطيب:
بلىلدكا ماتكلدنلا سابال7للعاحً الإ ىل7لدساءً،ل
لإنشاءلداليسمىلعحسابلSocial Securityلmyل
أياملاالثنينلإ ىلا جمفا.لو كننالنطلبلدنكلأنلتكونل
مراجفالكشفلSocial Security Statementل
لاعرالدفنالخالللا فغراتلا مففمالعا فمللحيثلأنكلقمل
(حسابلا ضمانلاالجغمابي)لا ااصلعكلوا غأكمل
تجملخطلا هاتفلدشغواللعمفمللأبلىلدنلا فاديلودمدل
دنلدكاسعكلوطعابالخطابلإثعاتلالسغحلاقاتكل
االنغظارلأطولل لغحمثلدفنا.لونحنلنوعرل كلخمداتل
وتغييرلدفلوداتلاإليماعلا معاشرلا االالعكل
ا غرجمالا فوريالدجانال مسابمتكلبلىلإجراءلدفادالتل
وطلبلعمللعاقملدنلعطاقالعرنادجلدميكيرل
ا ضمانلاالجغمابيلا االالعك،لوتغوعرل كلخمداتل
Medicareل لغأدينلا صحيلوا حصوللبلىلعملل
ا غرجمالا فوريالهذهلسواءلكنتلتغصللعنالهاتفيالأول
نموذجل،SSA-1099/1042Sلوأكثرلدنلذ ك؛
دغواجمالعنفسكلعيلدكغبلا ضمانلاالجغمابي.لإننال
لحصوللبلىلHelpلExtraل
ل
لا غلمملعطلبل
نغطلبل امدغك.
(دسابمةلإضاعيا)لدبلMedicareلتكا يفلخطال
ولفالطعيالا مامرات؛

االتصال بالضمان االجتماعي

اتصل بنا

تفضل بزيارة موقعنا
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