2018

دخل الضمان التكميلي ( )SSIفي كاليفورنيا
ماذا يوجد بالداخل

ما هو دخل الضمان التكميلي SSI؟

1

المساعدة الطبية

2

برنامج المساعدة الغذائية التكميلية ()SNAP

2

الخدمات االجتماعية األخرى

2

المبالغ الشهرية المدفوعة من دخل الضمان التكميلي SSI

3

االتصال بالضمان االجتماعي

3

ما هو دخل الضمان التكميلي SSI؟

نا تحصي ع ى ( ي نمكلدا نممضلخ ا ،يشمرط أا
ً
مقخلد لا نمااليدت نملمحدة أو لا جز مد يدلد
تضاا
نمشلدمخة .إذن مم تضن مانط ًند أمريض ًخد ومضنك تقخم
لا نمااليدت نملمحدة بشضي قدلالا ،لقد يحق مك
ً
أيكد نمحصال ع ى ( ي نمكلدا نممضلخ ا .ملزيد
من نملع امدت اطلب نسخة من نشرة ( ي الضمان
التكميلي ( )SSIلغير المواطنين (Supplemental
( )Security Income for non-citizensالنشرة رقم
.)05-11051-AR

( ي نمكلدا نممضلخ ا دلدد ك ها برلدمج لخد نما
يالر مبدمغ لقدية شهرية مذوي نمحدجة .إا برلدمج
( ي نمكلدا نممضلخ ا ها مألشخدص نمذين يب غاا
من نمعلر  65سنة لأنبر ونذمك نملضلالخن أو
نملعدقخن لا أي سن بلد لخهم نألطلدل.
نا يحق مك لا ( ي نمكلدا نممضلخ ا ،يشمرط أا
يضاا ( ك محدو(نً أو ال يضاا مك ( ي ع ى نإلطالق
ومان (ك ق خ ة .يعنا ذمك ،أله يجب أا تضاا قخلة
نألشخدء نمما تلم ضهد أقي من ( $2,000وال إذن ننت
ً
ممزوجد .ال يعمد
غخر ممزوج أو أقي من  $3,000إذن ننت
بقخلة منزمك طدملد ألك تعخش لخه .ولا نمغدمب ال
يعمد بقخلة سخد تك ً
أيكد .ونذمك ال يعمد بقخلة بعض
نملان ( نأل رى ،مثي أ ض نملدلن.

تقام والية ندمخلا لخد بإضدلة أمانل م لدلاعدت
نملخد نمخة .يشلي مب غ نمدلع نمذي تحصي ع خه لا
بدنية ني شهر ،مدلاعدت ( ي نمكلدا نممضلخ ا
ومب غ نمدلع نممضلخ ا من ندمخلا لخد.

نا تحصي ع ى ( ي نمكلدا نممضلخ ا يجب أا
تقدم ط ب م حصال ع ى أي لانئد لقدية أ رى يحق
مك نمحصال ع خهد.

SocialSecurity.gov

( ي نمكلدا نممضلخ ا دلددك لا ندمخلا لخد
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م شها نمما نلقطعت أو تاقلت لخهد مدلاعدت
( ي نمكلدا نممضلخ ا وذمك نعمبد ن من
أغسطس/آب 2016

المساعدة الطبية
إذن ننت تحصي ع ى ( ي نمكلدا نممضلخ ا،
يلضنك عد(ة أا تحصي ع ى نملسدعدة نمطبخة
ً
قدئخد دMedi-Calك .إذن ندا مديك أسئ ة بشأا
ت
برلدمج  Medi-Calنتصي بلضمب نمصحة أو نمخدمدت
نإللسدلخة لا مقدطعمك.

ملزيد من نملع امدت نتصي بلضمب نمصحة أو نمخدمدت
نإللسدلخة لا مقدطعمك.

الخدمات االجتماعية األخرى

برنامج المساعدة الغذائية التكميلية
()SNAP

بدمنسبة مأللرن( نمذين يمأه اا مد ي نمكلدا
نممضلخ ا لدد لضثخرن مد يمأه اا أيكد مبرنمج و دمدت
إضدلخة مقدمة مهم من مضمب نمصحة أو نمخدمدت
نإللسدلخة لا مقدطعمهم .ومن نمللضن أا تشلي
هذه نمخدمدت نأل رى مد ي ا:

نألشخدص نمذين يحص اا ع ى ( ي نمكلدا
نممضلخ ا لا ندمخلا لخد ال يمكنهم نمحصال ع ى
ً
سدبقد بقسدئم نمطعدم حخث إا
NAPد ،نملسلدة
نماالية تكخف نمقخلة إمى مب غ ( ي نمكلدا نممضلخ ا
نملخد نما.

عطدء منحة دصة م ضالب نمما تسدعد نملضلالخن
أو نملعدقخن؛
دمدت نمدعم (ن ي نملنزل؛ و
دمدت نمحلدية.

ومع ذمك ،قد تملضن من نمحصال ع ى برلدمج
نملسدعدة نمغذنئخة نممضلخ خة:

ملزيد من نملع امدت نتصي بلضمب نمصحة أو نمخدمدت
نإللسدلخة لا مقدطعمك لا مقدطعمك.

الل لمرة نلمظد صدو قرن بشأا ط بك م حصال
ع ى ( ي نمكلدا نممضلخ ا؛
لا حدمة لض ط بك بشأا ( ي نمكلدا
نممضلخ ا؛ أو
لا حدمة نلمقدمك إمى والية أ رى؛ أو

( ي نمكلدا نممضلخ ا دلددك لا ندمخلا لخد
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المبالغ الشهرية المدفوعة من دخل الضمان التكميلي SSI

تشلي نملبدمغ ً
نال من نملدلاعدت نملخد نمخة ومدلاعدت نماالية .وال يشمرط أا يحصي ني نألشخدص نمذين
يحص اا ع ى ( ي نمكلدا نممضلخ ا ع ى أقصى مب غ ،قد يضاا مب غ نمدلع نمذي تحصي ع خه أقي من ذمك
إذن ندا مديك ( ي آ ر.

الفئة

غير المتزوجين
ً
مسمقال
يعخش

إجمالي المبلغ المدفوع شهريا لعام 2018

كبار السن

المعاقون

المكفوفون

( $910.72وال

( $910.72وال

( $967.23وال

عدية غخر طبخة د ج نملنزل
ً
مسمقال ومخس مديه تسهخالت نمطبخ
يعخش

( $1,173.37وال

( $1,173.37وال

( $1,173.37وال

( $997.04وال

( $997.04وال

ال ينطبق

يعخش لا منزل شخص آ ر

( $664.24وال

( $664.24وال

( $720.76وال

طلي قدصر معدق

($815.15وال

طلي قدصر معدق يعخش لا منزل شخص آ ر

( $568.67وال

زوجان كبار سن أو معاقان
يعخشدا مسمق خن

( $1,532.14وال
( $2,346.74وال

عدية غخر طبخة د ج نملنزل
يعخشدا مسمق خن بدوا تسهخالت نمطبخ

( $1,704.77وال

يعخشدا لا منزل شخص آ ر

( $1,162.41وال

زوجان مكفوفان
يعخشدا مسمق خن

( $1,683.19وال

يعخشدا لا منزل شخص آ ر

( $1,313.46وال

عدية غخر طبخة د ج نملنزل

( $2,346.74وال

شخص مكفوف مع زوجة مسنة أو معاقة/زوج مسن أو معاق
يعخشدا مسمق خن

( $1,625.65وال

يعخشدا لا منزل شخص آ ر

( $1,255.92وال

عدية غخر طبخة د ج نملنزل

( $2,346.74وال

يعيش في منشأة خاصة بالتأمين الصحي Medicaid
غخر نملمزوجخن

( $51.00وال

( $51.00وال

( $51.00وال

زوجدا

( $102.00وال

( $102.00وال

( $102.00وال

لألنثر من  80عدمد سدعد نمكلدا نالجملدعا لا
تالخر نمكلدا م خام وم غد وذمك بمالخر نسمحقدقدت
ونمحلدية نملدمخة ملاليخن نمندس طانل ح ة حخدتهم.

االتصال بالضمان االجتماعي
هندك طرق عديدة مالتصدل بدمكلدا نالجملدعا،
ومنهد نالتصدل إمضمرولخد عن طريق نإللمرلت وهدتلخد
وشخصخد .ولحن هند مإلجدبة ع ى أسئ مك ومخدممك.

( ي نمكلدا نممضلخ ا دلددك لا ندمخلا لخد

3

اتصل بنا

تفضل بزيارة موقعنا

إذن ال تاجد مديك إمضدلخة نالتصدل بدإللمرلت لإلند لمخح
مك دمدت آمخة نثخرة هدتلخد ع ى مدن نمسدعة طانل
أيدم نألسباع .لخلضنك نالتصدل بند مجدلد ع ى نمهدتف
قم  1-800-772-1213أو ع ى قم نمهدتف نمنصا
 1-800-325-0778إذن ننت من نمصم أو ملن مديهم
صعابة لا نمسلع.

أسهي طريقة إلجرنء معدمالت مع نمكلدا نالجملدعا
من أي مضدا ولا أي وقت ها بزيد ة ماقعند
نإلمضمرولا  www.socialsecurity.govلهندك
ساف تسمطخع:
إلشدء مد يسلى بحسدب my Social Security
ملرنجعة نشف Social Security Statement
دحسدب نمكلدا نالجملدعاك نمخدص بك ونممأند
من مضدسبك وطبدعة طدب إثبدت السمحقدقدتك
وتغخخر مع امدت نإليدنع نملبدشر نمخدصة بك
وط ب بدل لدقد من بطدقة برلدمج مديضخر
 Medicareم مأمخن نمصحا ونمحصال ع ى بدل
للاذج د ،SSA-1099/1042وأنثر من ذمك؛

إذن ننت بحدجة إمى نممحدث مع شخص لبإمضدلند
نمر( ع ى مضدملدتك من نمسدعة  7صبدحً د إمى 7
مسدءً ،أيدم نالثنخن إمى نمجلعة .ومضنند لط ب منك
أا تضاا صدبرن معند الل نملمرنت نمللعلة بدمعلي
حخث ألك قد تجد ط نمهدتف مشغاال بلعدل أع ى
من نمعد(ي ومد( ناللمظد أطال م محدث معند .ولحن
لالر مك دمدت نممرجلة نملا ية مجدلد ملسدعدتك
ع ى إجرنء معدمالت نمكلدا نالجملدعا نمخدصة بك،
وتمالر مك دمدت نممرجلة نملا ية هذه سانء ننت
تمصي بند هدتلخد أو ممانجدن بنلسك لا مضمب نمكلدا
نالجملدعا .إلند لمط ع مخدممك.

نممقدم بط ب م حصال ع ى Extra Help
دمسدعدة إضدلخةك مع  Medicareتضدمخف طة
وصلة طبخة نملخد نت؛
تقديم ط ب م حصال ع ى نسمحقدقدت نممقدعد
ونإلعدقة وبرلدمج مديضخر  Medicareم مأمخن
نمصحا؛
إيجد( لسخ من لشرنتند؛
نمحصال ع ى إجدبدت ع ى ألسئ ة نملمدنومة نثخرن؛
وأنثر من ذمك بضثخر!
يمالر بعض هذه نمخدمدت لقط بدم غة نإللج خزية.
لدمرجدء زيد ة نمبانبة نإلمضمرولخة نملمعد(ة نم غدت
م حصال ع ى نملع امدت بدم غة نمعربخة .ولحن لالر
مك دمدت نممرجلة نملا ية مجدلد ملسدعدتك ع ى
إجرنء معدمالت نمكلدا نالجملدعا نمخدصة بك ،وتمالر
مك دمدت نممرجلة نملا ية هذه سانء ننت تمصي
بند هدتلخد أو ممانجدن بنلسك لا مضمب نمكلدا
نالجملدعا.
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