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في فعم  2016أجحنع في توزيع مع متوسطه 2.6
مليعر دوالر في شكل افعأعل اتى حواتي  4.3مليون
نال بسبب أن أحد واتديهم مععق أو متقعفد أو
متوفى أو كالهمع مععقعن أو متقعفدان أو متوفيعن.
وتسعفد هذه األمواإ في توفير ضرورال اتحيعة ألفراد
اتععئالل وتسعفد أيضع في اتعحة اإلمكعأية ألوتئك
األناعإ الستكمعإ تعليمهم اتثعأوي .فعندمع يصبح
أحد اتواتدين مععقع أو يتوفى تسعفد افعأعل اتضمعن
االجتمعفي في تحقيق االستقرار اتمعتي تمستقبل
اتععئلة.
ملحوظة :من الممكن لألطفال المعاقين
الذين يكون آباؤهم وأمهاتهم محدودي الدخل
والموارد أن يتأهلوا للحصول على إعانات دخل الضمان
التكميلي .يرجى قراءة النشرة بعنوان
Benefits for Children With Disabilities
 Publication No. 05-10026إعانات لألطفال ذوي
اإلعاقات.
(اقلب الصفحة)
افعأعل تاناعإ

من الذي يستطيع الحصول على
إعانات طفل؟

يستطيع نالك غير اتمتزوج اتحصوإ فلى افعأعل اذا
كعن:
دون سن اتثعمنة فشر ( 18سنة)؛
يبلغ من اتعمر  19-18سنة ونعتب متارغ
تلدراسة (بشرن أال يتجعوز اتصف  12في
اتمدرسة)؛ أو
يبلغ من اتعمر  18سنة أو أكبر ومصعب بإفعقة
بدأل فنده قبل سن  22سنة.
وفي ظروف معينة أستطيع دفع افعأعل أيضع تطال
اتزوج/اتزوجة أو حايد أو حايد اتزوج/اتزوجة أو نال
متبنى.
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تكي يحصل اتطال فلى اإلفعأعل فيجب أن تستوفى
فيه اتشرون اتتعتية:

إذا كان طفلك معاقا

سوف تستمر اإلفعأعل فند فمر  18سنة تلطال
اتمععق ،كمع ت ُـصرف افعأعل افعقعل اتطاوتة بعد بلوغ
اتطال  18سنة من اتعمر وذتك اذا كعأت اإلفعقة قد
بدأل قبل سن  22سنة.

أحد واتديه مععق أو متقعفد وته األحقية في
اتحصوإ فلى افعأعل اتضمعن االجتمعفي؛ أو
أحد واتديه توفى بعد أن فمل تاترة كعفية في
وظياة كعأت تدفع ضرائب اتضمعن االجتمعفي
فنه.

إذا كنت أنت تتولى رعاية طفل

ماذا ستحتاج إليه عند تقديم طلب
للحصول على إعانات طفل

اذا كنت تتلقى افعأعل بسبب وجود نال في رفعيتك
فمن اتممكن أن يختلف تعريخ توقف افعأعتك فن تلك
اتخعصة بعتطال.
اذا تم يكن اتطال مععقع ستنتهي افعأعتك فندمع يبلغ
هو أو هي  16سنة من اتعمر.

فندمع تقدم نلبع تلحصوإ فلى افعأعل تطالك
ستحتعج اتى شهعدة ميالد نالك ورقمي اتضمعن
االجتمعفي تلطال واتواتد(ة) .وافتمعدا فلى أوع
اإلفعأة اتمطلوبة اتحصوإ فليه قد يتطلب األمر تقديم
وثعئق أخرى .فلى سبيل اتمثعإ اذا كنت تقدم نلبع
تلحصوإ فلى افعأعل ورثة تلطال ستحتعج اتى تقديم
مع يثبت وفعة اتواتد(ة) .واذا كنت تقدم نلبع تلحصوإ
فلى افعأعل تطال مععق ستحتعج اتى تقديم أدتة
نبية تثبت افعقة اتطال .وهذا مع اتعلم بأن مندوب
اتضمعن االجتمعفي اتذي ستلتقي به سيخبرك
بعتوثعئق األخرى اتمطلوبة.

اذا كعن اتطال مععقع فمن اتممكن أن تستمر افعأعتك
وذتك اذا كنت تتوتى اترقعبة واتمسؤوتية اتواتدية
فلى نال مععق فقليع .كمع يمكن أن تستمر افعأعتك
اذا كنت تقدم خدمعل شخصية تطال مععق جسديع.
وقبل أن يبلغ اتطال  16سنة من اتعمر سوف أرسل
تك اشععرا أشرح فيه اتظروف اتتي يمكن فيهع
استمرار افعأعتك.

كم تستطيع األسرة الحصول عليه؟

داخل األسرة اتواحدة يمكن تطال أن يحصل فلى مع
يصل اتى أصف افعأة اتتقعفد أو اإلفعقة اتكعمل اتذي
يحصل فليه اتواتد/اتواتدة .واذا كعن اتطال يتلقى
افعأعل اتورثة فيمكنه اتحصوإ فلى مع يصل اتى 75
بعتمعئة من افعأة اتضمعن االجتمعفي األسعسي اتذي
كعن يحصل فليه اتواتد اتمتوفى أو اتواتدة اتمتوفعة.
وتكن هنعك حدود تلمبلغ اتمعتي اتذي يمكننع دفعه
ألسرة .فيتحدد اتمبلغ األقصى اتذي يمكن أن أدفعه
ألسرة كجزء من حسعب كل افعأة تدفعهع اتضمعن
االجتمعفي .فمن اتممكن أن يكون من  150اتى 180
بعتمعئة من مبلغ اإلفعأة اتكعمل اتمدفوع تلواتد/اتواتدة.
واذا كعن اجمعتي اتمبلغ اتمستحق اتدفع تجميع أفراد
األسرة يتجعوز هذا اتحد فإأنع أقلل من افعأة كل فرد
تنعسبيع (بعستثنعء اتواتد/اتواتدة) حتى يكون اإلجمعتي
مسعويع تلمبلغ األقصى اتمسموح به.

اإلعانات يمكن أن تستمر في سن 18
سنة

تتوقف اإلفعأعل فندمع يبلغ اتطال  18سنة من اتعمر
اال اذا كعن نالك نعتبع في اتمدرسة أو مععقع.

إذا كان طفلك طالبا في المدرسة

قبل ثالثة أشهر من فيد ميالد نالك اتثعمن فشر
( )18سوف أرسل تك اشععرا أعلمك فيه بأن
اإلفعأعل ستنتهي فند بلوغ نالك سن  18سنة.
وتكن اإلفعأعل تن تنتهي اذا كعن نالك نعتبع متارغع
تلدراسة في مدرسة ثعأوية (أو ابتدائية) .واذا كعن
نالك دون سن اتتعسعة فشرة ( )19وال يزاإ يدرس
في مدرسة ثعأوية أو ابتدائية فعلى هذه اتمدارس
اخطعرأع بذتك .كمع يتعين فليهع استكمعإ افعدة
بعتحضور معتمدة من قبل أحد اتمسؤوتين بعتمدرسة.
ثم وفي األحواإ اتععدية تستمر اإلفعأعل حتى يتخرج
نالك من اتمدرسة أو حتى بعد شهرين من بلوغه
سن  19سنة ،أيهمع األوإ.
(اقلب الصفحة)
افعأعل تاناعإ
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تك خدمعل اتترجمة اتاورية هذه سواء كنت تتصل
بنع هعتايع أو متواجدا بناسك في مكتب اتضمعن
االجتمعفي.

االتصال بالضمان االجتماعي

هنعك نرق فديدة تالتصعإ بعتضمعن االجتمعفي،
ومنهع االتصعإ اتكتروأيع فن نريق اإلأترأت وهعتايع
وشخصيع .وأحن هنع تإلجعبة فلى أسئلتك وتخدمتك.
فاكثر من  80فعمع سعفد اتضمعن االجتمعفي في
توفير اتضمعن تليوم وتلغد وذتك بتوفير استحقعقعل
واتحمعية اتمعتية تماليين اتنعس نواإ رحلة حيعتهم.

اتصل بنا

اذا ال توجد تديك امكعأية االتصعإ بعإلأترأت فإأنع أتيح
تك خدمعل آتية كثيرة هعتايع فلى مدار اتسعفة نواإ
أيعم األسبوع .فيمكنك االتصعإ بنع مجعأع فلى اتهعتف
رقم  1-800-772-1213أو فلى رقم اتهعتف اتنصي
 1-800-325-0778اذا كنت من اتصم أو ممن تديهم
صعوبة في اتسمع.

تفضل بزيارة موقعنا

أسهل نريقة إلجراء مععمالل مع اتضمعن االجتمعفي
من أي مكعن وفي أي وقت هي بزيعرة موقعنع
اإلتكتروأي  www.socialsecurity.govفهنعك سوف
تستطيع:

اذا كنت بحعجة اتى اتتحدث مع شخص فبإمكعأنع
اترد فلى مكعتمعتك من اتسعفة  7صبعحً ع اتى 7
مسعءً ،أيعم االثنين اتى اتجمعة .وتكننع أطلب منك
أن تكون صعبرا معنع خالإ اتاترال اتماعمة بعتعمل
حيث أأك قد تجد خط اتهعتف مشغوال بمعدإ أفلى
من اتععدي ومدد االأتظعر أنوإ تلتحدث معنع .وأحن
أوفر تك خدمعل اتترجمة اتاورية مجعأع تمسعفدتك
فلى اجراء مععمالل اتضمعن االجتمعفي اتخعصة بك،
وتتوفر تك خدمعل اتترجمة اتاورية هذه سواء كنت
تتصل بنع هعتايع أو متواجدا بناسك في مكتب اتضمعن
االجتمعفي .اأنع أتطلع تخدمتك.

اأشعء مع يسمى بحسعب my Social Security
تمراجعة كشف Social Security Statement
(حساب الضمان االجتماعي) اتخعص بك واتتأكد
من مكعسبك ونبعفة خطعب اثبعل الستحقعقعتك
وتغيير معلومعل اإليداع اتمبعشر اتخعصة بك ونلب
بدإ فعقد من بطعقة برأعمج مديكير Medicare
تلتأمين اتصحي واتحصوإ فلى بدإ أموذج
 ،SSA-1099/1042Sوأكثر من ذتك؛
اتتقدم بطلب تلحصوإ فلى Extra Help
(مسعفدة اضعفية) مع  Medicareتكعتيف خطة
وصاة نبية اتمخدرال؛
تقديم نلب تلحصوإ فلى استحقعقعل اتتقعفد
واإلفعقة وبرأعمج مديكير  Medicareتلتأمين
اتصحي؛
ايجعد أسخ من أشراتنع؛
اتحصوإ فلى اجعبعل فلى ألسئلة اتمتداوتة
كثيرا؛
وأكثر من ذتك بكثير!
يتوفر بعض هذه اتخدمعل فقط بعتلغة اإلأجليزية.
فعترجعء زيعرة اتبوابة اإلتكتروأية اتمتعددة اتلغعل
تلحصوإ فلى اتمعلومعل بعتلغة اتعربية .وأحن أوفر
تك خدمعل اتترجمة اتاورية مجعأع تمسعفدتك فلى
اجراء مععمالل اتضمعن االجتمعفي اتخعصة بك ،وتتوفر
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