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ما المقصود ببرنامج SSI؟

ما المبلغ الذي يمكنك الحصول عليه؟

قق جمكنص لم لدصمق تنم مكمت دققهلقكمتت دق
فيجرلويقيلفمقدفعتتقشهميةقوذويقلوجخلقلورنخفضق
ولورللردقلورصجودة.قيسنهجفقكمتت دق قققلألشختصق
رعقهمقفيقنرمق65قأوقأكثم،قكتإلضتفةقإو ق
لألشختصق عقجريعقلألنرترق-قكرعقفيهمقلألطفتاق-ق
عقفت جيقلوبحمقأوقلورعت يع.

دفعةقكمتت دق قققلوشهميةقلألستسيةقوعتمق2018
ولحجةقنم قجريعقأتصتءقلوبالد،قوهيقنبترةقنع:
$750قومشخصقلوللحج.
$1,125قومزوجيع.
القيصحلقلوجريعقنم قلوربمغقتفسه؛قفقجقاصحلق
نم ق بمغقأكبمقإذلقكنتقاعيشقفيقواليةقاضيفق ً
تالق
إو قدفعةقكمتت دق قققلوفيجرلوي،قو جقاصحلقنم ق
بمغقأ لقإذلقكتنقوجيكقأوقوجىقأسماكق حجرقدخلقآخم.ق
يشبلق بتنقإ ت نكقولألشختصقلوذيعقاعيشق عهمق
ً
أيضتقنلل لقفتر ةقفيق بمغقدفعةق قققلوختصةقكك.

ومصحلاقنم قكمتت دققق ،قينعيعقنميكقأنقابلن:
فيقسعق65قأوقأكبم
حتكًتقكتوعريقلوبميقأوقلوجزئي
رعقيعتتيق عقحتوةقطبيةقارنعكق عقلوعرلق
وينل عقأنقاسنرمقوعتمقنم قلأل لقأوقاؤديقإو ق
لولفتة.
الججق للنجق خنمفةقوألطفتا.قورزيجق عقلورعمل تت،ق
ل مأقBenefits for Children With Disabilities
05-10026-ARقNo.ق.Publication

جقانربعق عقلوصحلاقنم قكمتت دق قق جمكنص

لم لدصمق تنم مكمت
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دق

1

ً
dمMقأيضت.قيستنجكقكمتت دق dنص dمM
NAPققو dنص
فيقدفعقفللايمقلألطبتءقولورسنشفيتت،قويستنجكق
كمتت دقNAPققفيقلوجفعق قتكلقلوطعتم.

كيف تكون مؤه ًال للحصول على
برنامج SSI؟
دخلك

يشرلقدخمكق تقاجنيهق عقأ للاقإو قجتتبقلإلنتتتتق
ولورعتشتتقلونيقاصحلقنميهتق عقلم لدصمق تن صنق
و يرةقلألشيتءقلونيقاصحلقنميهتق عقآخميع،ق ثلق
لوطعتمقولورأوى.
يؤثمق بتنقإ ت نكقفيق بمغقلوجخلقلوذيقيربنكقامقيهق
كلقشهمق عقلالسنرملرقفيقلوصحلاقنم قكمتت دق قق.ق
انبعقكلقواليةق للنجق خنمفة.

ممتلكاتك

جقيبلنقكإ بتتكقلوصحلاقنم قكمتت دق قققإذلقكتتتق
للردكق( رنمبتاك)قالقازيجق يرنهتقنعق$2,000
ومشخصقلوللحجقأوق$3,000قومزوجيعقلومذيعقيعيشتنق
عًت.قتصعقالقتصسبقجريعق رنمبتاكقننجقاقميمق جىق
ً
ؤهالقومصحلاقنم قكمتت دق قق.قنم قسبيلق
كلتكق
لورثتا،قتصعقالقتصحيقلورنزاقلوذيقارمبهقإذلقكنتق
اعيشقفيه،قوالقتصحيقسيتراكقنتدةقكلقتعّجقلأل للاق
لونقجيةقولوصستكتتقلورحمفيةقولألسهمقولوسنجلت.

نم قلإلتنمتتقإذل:

يجبقأنقابلنق قيرً تقفيقsممنمق dمم Uقأوق لمhملنN
 dsنت sن ن لنMقوبيقاصحلقنم ق قق.قوإذلقومق
ابعق للط ًنتقأ ميب ًيت،قوبنكقاقيمقكشبلقشمنيقفيق
sممنمق dمم ،Uقفمكرتقالقيزلاقكإ بتتكقلوصحلاقنم ق
قق.قورزيجق عقلورعمل تت،قل مأقSupplemental
Security Income (SSI) for Noncitizens
(05-11051-ARقNo.ق.)Publication

كتنقنرمكقكيعق18قو65
ومقانزوجق عق بل
ومقابعقفت جقلوبحم
كنتق للط ًنتقأ ميب ًيتقيقيمقفيقولحجةق عقلولاليتتق
لوـق50قأوقن bكدتنf Cن مص لمD sقأوق لمhملنN
 dsنت sن ن لنM

إعانات أخرى

ومقانقجمقكطمبقلوصحلاقنم قإنتتتتق قققأوق
امقينهتقفيقلورتضي

ً
قق،قيجبقنميكقأيضتقلونقجمق
ونمقيقكمتت دق
كطمبقومصحلاقأيقإنتتتتقحبل يةقأخمىق جقابلنق
ً
ؤهالقوهت.قإذلقكنتقاصحلقنم ق قق،قفيربنكق
نتدةقلوصحلاقنم قإنتتتتق عقكمتت جيق
جكنلgنل Pمص نم Ass sن م لمد Nتنم مكمت دق

جقانربعق عقلوصحلاقنم قكمتت دق قق جمكنص

كيف يمكنك التقدم بطلب للحصول
على برنامج SSI؟
ومنقجمقكطمبقومصحلاقنم ق قق،قيربنكق
كجءقلإلجملءقوإكرتاقجزءقكبيمق عقطمبكق
نعقطميققزيترةق ل عنتقلإلوبنموتيقنم ق
.www.socialsecurity.gov/applyforbenefitsق
ً
ويربنكقأيضتقلالاحتاقكنتقنم قلوم مقلورجتتيق
1-800-772-1213قونصجيجق لنجقشخحيقأوق
هتافيق عقأحجق رثميق بنبقلم لدصمق تن صنق
لورصميقلوختصقكك.ق
ً
ؤهال ً
قأيضتقإلكرتاقطمبق قققلوختصقككق
وركرتقابلنق

يجب أن تكون مقي ًما في الواليات المتحدة

لم لدصمق تنم مكمت

انلفمقطمبتتقلوصحلاقنم قإنتتتتقNAPققفيقأيق
بنبق عق بتابقلم لدصمق تن صنق.قومصحلاق
نم ق عمل تتقنعقكمل دقلورستنجلتقلوغذلئيةقلونيق
جقانلفمقوك،قل مأقNutrition Assistance Programs
(05-10100قNo.ق)Publicationقو Supplemental
Factsق()SNAPقNutrition Assistance Program
05-10101-ARقNo.ق.Publicationقافضلقكزيترةق
www.fns.usda.gov/snapقومصحلاقنم ق
عمل تتقنعقكيفيةقلونقجمقكتوطمب.

كنتقانقجمقكطمبقلوصحلاقنم قلم لدصمق تن صنق
مص نلد sلم ت bنD sقفيقو تق طتوبنكقكتوصحلاق
نم ق قق.
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وكقخج تتقلونمجرةقلوفلريةقهذهقسللءقكنتقانحلق
كنتقهتافيتقأوق نللججلقكنفسكقفيق بنبقلوضرتنق
لالجنرتني.

االتصال بالضمان االجتماعي
هنتكقطمققنجيجةقوالاحتاقكتوضرتنقلالجنرتني،ق
و نهتقلالاحتاقإوبنموتيتقنعقطميققلإلتنمتتقوهتافيتق
وشخحيت.قوتصعقهنتقوإلجتكةقنم قأسئمنكقووخج نك.ق
فألكثمق عق80قنت تقستنجقلوضرتنقلالجنرتنيقفيق
الفيمقلوضرتنقوميلمقوومغجقوذوكقكنلفيمقلسنصقت تتق
ولوصرتيةقلورتويةقورالييعقلونتسقطللاقرحمةقحيتاهم.

اتصل بنا

إذلقالقالججقوجيكقإ بتتيةقلالاحتاقكتإلتنمتتقفإتنتقتنيحق
وكقخج تتقآويةقكثيمةقهتافيتقنم ق جلرقلوستنةقطللاق
أيتمقلألسبلع.قفيربنكقلالاحتاقكنتق جتتتقنم قلوهتافق
ر مق1-800-772-1213قأوقنم قر مقلوهتافقلونحيق
1-800-325-0778قإذلقكنتق عقلوحمقأوق رعقوجيهمق
صعلكةقفيقلوسرع.

تفضل بزيارة موقعنا

أسهلقطميقةقإلجملءق عت التق عقلوضرتنقلالجنرتنيق
عقأيق بتنقوفيقأيقو تقهيقكزيترةق ل عنتق
لإلوبنموتيقwww.socialsecurity.govقفهنتكق
سلفقاسنطيع:

إذلقكنتقكصتجةقإو قلونصجثق عقشخصقفبإ بتتنتق
لومدقنم ق بتورتاكق عقلوستنةق7قصبتحً تقإو ق7
ستءً،قأيتمقلالثنيعقإو قلوجرعة.قووبننتقتطمبق نكق
أنقابلنقصتكملق عنتقخالاقلوفنملتقلورفعرةقكتوعرلق
حيثقأتكق جقاججقخطقلوهتافق شغلالقكرعجاقأنم ق
عقلوعتديقو جدقلالتنظترقأطلاقومنصجثق عنت.قوتصعق
تلفمقوكقخج تتقلونمجرةقلوفلريةق جتتتقورستنجاكق
نم قإجملءق عت التقلوضرتنقلالجنرتنيقلوختصةقكك،ق
وانلفمقوكقخج تتقلونمجرةقلوفلريةقهذهقسللءقكنتق
انحلقكنتقهتافيتقأوق نللججلقكنفسكقفيق بنبقلوضرتنق
لالجنرتني.قإتنتقتنطمعقوخج نك.

إتشتءق تقيسر قكصستبقmy Social Security
ورملجعةقكشف Social Security Statement
(حستبقلوضرتنقلالجنرتني)قلوختصقككقولونأكجق
عق بتسبكقوطبتنةقخطتبقإثبتتقالسنصقت تاكق
واغييمق عمل تتقلإليجلعقلوربتشمقلوختصةقككق
وطمبقكجاقفت جق عقكطت ةقكمتت دق جيبيمق
ملنص dمMقومنأ يعقلوحصيقولوصحلاقنم قكجاق
ترلذجقق،SSA-1099/1042قوأكثمق عقذوك؛
لونقجمقكطمبقومصحلاقنم قHelpقExtra
( ستنجةقإضتفية)ق عقملنص dمMقابتويفقخطةق
وصفةقطبيةقلورخجرلت؛
اقجيمقطمبقومصحلاقنم قلسنصقت تتقلونقتنجق
ولإلنت ةقوكمتت دق جيبيمقملنص dمMقومنأ يعق
لوحصي؛
إيجتدقتسخق عقتشملانت؛
لوصحلاقنم قإجتكتتقنم قألسئمةقلورنجلووةقكثيمل؛
وأكثمق عقذوكقكبثيم!
ينلفمقكعضقهذهقلوخج تتقفقطقكتومغةقلإلتجميزية.ق
فتومجتءقزيترةقلوبللكةقلإلوبنموتيةقلورنعجدةقلومغتت
ومصحلاقنم قلورعمل تتقكتومغةقلوعمكية.قوتصعقتلفمق
وكقخج تتقلونمجرةقلوفلريةق جتتتقورستنجاكقنم ق
إجملءق عت التقلوضرتنقلالجنرتنيقلوختصةقكك،قوانلفمق
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