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يك يِّرتم ةررارإنزرينارتراازترالاتنررارإ امكررقن ف
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3 التواصل مع Social Security )الضمان االجتماعي( 

فنرأغيبرزتحتماتترأتارزآلنرام أرنذزرزلمنشوةرألتكر
ِارليتورخطابًاريخط كربأتنارسنمومربم زجلكرحالتكر ايمَّ

زلطبِك.رإتناررطالبونرماتوتًاربالمِامررارحِارآلخ ر
بم زجلكرحالتكرليتأيدررارأتكرتراازترُرلاًما.

بشكٍلر ام،رإنزرلمريكارمدرحدثراحسارفنرحالتكر
زلصحِك،رأورإنزرياتارإ امتكرتراازترامنلكررارزللمل،ر
نرزستحمامااك.روامنحكر ميِكر فستستم رفنرايم ف

زلم زجلكرزلخاصكربنارزلف صكرإلظهاةرأتكرتراازترالاتنر
يكرواضمار دمراومّرزستحمامااكر ار رارإ امكررقن ف
ط يقرزلخطأ.رسنمومربتمِِمرجمِعرزألدلكرزلمتليمكر

بحالتك.روإنزرينارالاتنررارأيث ررارحالكررارحاتتر
زإل امك،رفسنمومربدرجراأثِ رجمِعرزإل اماترزلتنر

لديكرفنرمدةاكر يىرزللمل.

ل تكرار عمليات المراجعة معدَّ
تراك زةر ميِاترزلم زجلكر يىرطبِلكر يلتمدررلدَّ
حالتكرزلطبِكروشداها،رورارإنزريانررارزلمتومعر

نهارأمرت. احسُّ

ر نها،رفستكونر ميِكر	 إنزريانررارزلمتومعراحسُّ
ربلدرفت ةر زلم زجلكرزألولىرزلخاصكربكربشكٍلر ام 
ات زوحربِارستكرأشه رو18رشهً زررارزلتاةيخرزلذير

صف ترفِهرُرلاًما.

ر اررمكًنا،رولكارتريمكاراومله،رفإتنار	 إنزريانرزلتحسُّ
سنمومربم زجلكرحالتكريلرحوزلنرثالثرسنوزت.

ر اررتومًلا،رفإتنارسن زجعرحالتكر	 إنزرلمريكارزلتحسُّ
يلرسبعرسنوزت.

SSA.gov

https://www.ssa.gov/
https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa/
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سِخب كرزإلخطاةرزألولنربم زةرزلدفعررتىراتومعرأنر
اتمرر زجلكرحالتكرزلطبِكرألوترر ة.

ما يتم إثناء عملية المراجعة
سنسأترأثناءر ميِكرزلم زجلكر اريِفِكراأثِ ر
ارأمرت.ر حالتكرزلطبِكر يِكرورارإنزرياتاراتحسَّ

وسنطيبررنكرإحضاة:

ر أسماءرزألطباء،رو ناوينهم،روأةمامرنوزافهم.	

ر أيررارأةمامرسجلرزلم ضىرفنرأيررستشفِات،ر	
وأيررصادةرطبِكرأخ ىرماراربلالجكررنذرأنر

اوزصيناررلكرآخ رر ة.

ر زلتوزةيخر)إنزرينارمدر مياررنذرآخ رر زجلكر	
لك(،روزلممابلرزلذيرحصيار يِه،روتوعرزللملر

زلذيرمماربه.

سنجمع المعلومات
سنمومربإةساترحالتكرإلىرويالكرDisabilityر

ServicesرDeterminationر)خدراترزاخانرم زةزتر
زإل امك(رفنروتيتك،روزلتنراتخذرزلم زةزتر

زلمتليمكرباإل امكرزلخاصكربـرSecurityرSocialر
)زلضمانرزتجتما ن(.

رسنمومرأوًتربجمعرزلمليوراترزلجديدةربشأنرحالتكر
زلطبِكرلمسا دانارفنرزاخانرزلم زةرزلمناسب.

ر سنطيبررارزألطباءرزلملالجِارلحالتك،ر	
وزلمستشفِاترزلتنراتلارلررلها،روزلمصادةر

زلطبِكرزألخ ىرزلحصوتر يىرسجالاكرزلطبِك.ر
وسنستفس ررنهمر ارزلمِودرزلتنراف ضهار يِكر

حالتكرزلطبِكروُالِمكر اررازولكرتشاطااك،ر
وزلنتائجرزلتنراظه نارزتختباةزترزلتنرخضلارلها،ر

ِتها. وزللالجاترزلطبِكرزلمختيفكرزلتنرايمَّ

ر إنزريناربحاجكرإلىرزلحصوتر يىررايدررار	
زلمليورات،رفسنطيبررنكرزلخضوعرلكشّرأور

فحصرخاص،روزلذيرسنتكفلربدفعراكالِفه.روسِتمر
ًِّاربتاةيخرزلفحصروومتهروركاته. إخطاةكريتاب

قرفنرشقونرزإل امكروزستشاةير سِمومرُرحم ف
طبنربم زجلكرجمِعرزلمليوراترزلمستيمكر

زلمتليمكربحالتكربلنايك.

سنراجع الحقائق
سنيمنربلدرنلكرتظ ةر يىرزلحالكرزلصحِكرزلتنرينار
 يِهار ندرارأج ينارر زجلتهارآخ رر ة.روسننظ رأيًضار

إلىرأيررشايلرصحِكرجديدةرمدرالاتنررنها.

و يِه،رسنم ةررارإنزرياتارحالتكرزلطبِكرمدراحسنار
نا،ر أمرت.روإنزرم ةتارأنرحالتكرزلطبِكرمدراحسَّ

ناربمار فسنتخذرم زًةزربشأنررارإنزرياتارمدراحسَّ
يكفنرليسماحرلكرباللملرأمرت.

وسننظ رأيًضارفنرحالتكرزلطبِكربشكٍلر امرلن ىر
رارإنزرياتاراقث ر يىرتوعرزللملرزلذيراستطِعر
رازولته.رثمرسنمومربتمِِمررتطيباترزللملرزلذير
يناراازولهرفنرزلماضنرورتطيباترأيرتوعررار

زللملرمدراستطِعررازولتهرزآلن.

كيف ستتأثر استحقاقاتك
إنزرياتارحالتكرزلطبِكرمدراحسناروم ةتارأتهريمكنكر

زللمل،رفستتومّرزستحمامااك.

يمارستتومّرزستحماماترزإل امكرزلخاصكربكرفنر
زلحاتترزلتالِك:

ر qنزريناراستطِعرزللملربفضلرزستفاداكررار	
مرفنرزللالجرزلطبنرأور زلتدةيبرزلمهنن،رأورزلتمدُّ

زلتكنولوجِارزلمهنِك.

ر إنزرأخطأتارفنرم زةرسابقريتليقربإ طاءرأورروزصيكر	
زستحماماترزإل امكرزلخاصكربك.

ر إنزرينارتراتبعرزللالجرزلذيرأر ربهرطبِبكر)بدونر	
سببروجِه(،روأتاراستطِعر يىرزألةجحرزللملر

إنزرزابلارزللالج.

ر رارلناررليوراترخاطئكرأورُرضي فيكر ندرارممنار	 إنزرمدَّ
بااخانرم زةرسابق.

ر إنزرينارتراتلاونررلنا،رولِسرلديكرسببروجِهر	
للدمرزلتلاون.

ر إنزرينارالملربالفلل،رويظه رراررتوسطردخيكر	
ةُّر يِكرةبًحاريبًِ ز.ر زلشه يرأتكراازوتر ماًلرُيدف
يتغِ ررمدزةرزلدخلرزلذيرتلتب هريبًِ زرور بًحار
يلر ام.رولمل فكرزل ممرزلحالن،رةزجعراحديثر

https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10003.pdf
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(رولكارنذزرزلوضعر

)

AR-05-10003زلنش ةرةممر(
لاريقث رفنرردفو اترSecurityرSupplementalر

Incomeرر)SSI،ردخلرزلضمانرزلتكمِين(.

ارحالتكروينارتراتمكاررارزللمل،ر إنزرلمراتحسَّ
فإنرزستحمامااكرستستم .

في حالة عدم موافقتك على القرار
زنزرزاخذتارم زًةزربومّرزستحماماترزإل امكرزلخاصكر

بك،رولمراوزفقر يىرنلك،رفِمكنكرزلطلار يىرنذزر
زلم زة.رونذزريلننرأتهريمكنكررطالبتناربالنظ رفنر

حالتكرر ةرأخ ىرلمل فكررارإنزريانرم زةتارصحًِحارأمر
،رفإنر ت.رنناكرأةبلكررستوياترليطلا،روبشكٍلر ام 

لديكر60ريوًرارلتصلِدرزلطلاررارأحدرزلمستوياترإلىر
زلمستوىرزلذيرييِه.رزلمستوياترزألةبلكرنن:

ر طلب إعادة النظرر—راتمرر زجلكرحالتكربشكٍلر	
َبلرأشخاصرلمريكارلهمردوةرفنر رستملررارمف

إصدزةرزلم زةرزألصين.رويمكنكرزلحضوةرأرامررسقوتر
زتستماعرزلملننربشقونرزإل امك،روزلذيرسِتخذر

مررنك. م زًةزربشأنرزلطلارزلُممدَّ

ر جلسة استماعر—رفنرحالكر دمرروزفمتكر	
 يىرم زةرطيبرإ ادةرزلنظ ،ريمكنكرطيبرجيسكر
زستماعرأرامرماٍضررختصرفنرزلماتونرزإلدزةي.

ر مجلس الطعونر—رفنرحالكر دمرروزفمتكر يىر	
م زةرماضنرزلماتونرزإلدزةي،ريمكنكرطيبرر زجلكر

َبلررجيسرزلطلون. زلم زةررارمف

ر محكمة فيدراليةر—رفنرحالكر دمرروزفمتكر يىر	
م زةررجيسرزلطلونرأورإنزرم ةررجيسرزلطلونر دمر

ر زجلكرحالتك،رفِمكنكرةفعرد وىرردتِكرأرامر
رحكمكرفِدةزلِك.

ليحصوتر يىررايدررارزلمليوراتر ار ميِكر
زلطلون،رُي جىرزتطالعر يىرحمكرفنر

زت ت زضر يىرزلم زةرزلذيريتخذربشأنررطالبتكر
.)AR-05-10058زلنش ةرةممر(

ماذا إذا حاولت العمل؟
اجللرموز درخاصكررارزلممكارلألشخاصر

ونرزستحماماترزإل امكررار زلذياريتيمَّ
SecurityرSocialر)زلضمانرزتجتما ن(رأور
دفلاترIncomeرSecurityرSupplementalر

ر)SSI،ردخلرزلضمانرزلتكمِين(رزللملر
وزتستم زةرفنرزلحصوتر يىرزلدفلاترزلشه يك.

رإنزريناراحصلر يىرزستحماماترزإل امكرزلخاصكربـر
SecurityرSocialر)زلضمانرزتجتما ن(،رومدرأبيغار
 ارتشاطرزللملرزلخاصربك،رفإتهريجوزرلكريسبر

 ائدزترغِ ررحدودةرخالترفت ةرزللملرزلتج يبِكرزلتنر
اصلرإلىراسلكرأشه ر)لِسربالض وةةر يىرزلتوزلن(ر

نرزتستحماماترياريًك.رواسمحر واستم رفنرايم ف
موز درأخ ىرباستم زةرزلحصوتر يىرزتستحماماتر
زلنمديكروب تارجرMedicareر)زل  ايكرزلطبِك(رأثناءر

رحاولتكرزللملربشكٍلررنتظم.

إنزريناراحصلر يىردفلاترزإل امكرزلخاصكربب تارجر
SSIر)دخلرزلضمانرزلتكمِين(،رفإتهريجوزرلكر

نرزلدفلاترزلشه يكرأثناءرزللمل،ر زتستم زةرفنرايم ف
طالمارزستم ردخيكروروزةدكردونرحدودررلِنك.روفنر
حالكراومّردفلااكرزلنمديكربسببراجاوزرإجمالنر

دخيكرحدودرSSIر)دخلرزلضمانرزلتكمِين(،رةبمارتر
اازتررقناًلرليحصوتر يىرMedicaidر)زل  ايكرزلطبِك(.

لدينارب زرجرأخ ىريمكنهاررسا داكرفنراكالِّر
زللمل،روزلتدةيب،روإ ادةرزلتأنِل.رزطيبرراررسقوتر
SecurityرSocialر)زلضمانرزتجتما ن(رزلملننربكر

زلحصوتر يىررايدررارزلمليوراتر ارزلموز درزلخاصكر
لألشخاصررارنويرزإل امكرزلذياري يدونرزللمل.

 Social Security التواصل مع
)الضمان االجتماعي(

اوجدرط قر ديدةرليتوزصلررلنا،ررثلرزلتوزصلر
 يىرزإلتت تا،رأور ب رزلهااّ،رأوروجًهارلوجه.ر

تحارننارلإلجابكر ارأسئيتكرولخدرتك.رسانمر
SecurityرSocialر)زلضمانرزتجتما ن(رأليث ررار
85ر اًرارفنراأرِارزلحاض روزلمستمبلررارخالتر

امديمرزإل اتاتروزلحمايكرزلمالِكرلماليِارزألشخاصر
طوزترةحيكرحِااهم.

https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10003.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/AR-05-10058.pdf
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تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني
أتسبرط يمكرإلج زءرأ ماتررعرSecurityرSocialر
)زلضمانرزتجتما ن(ررارأيرركانرننر ب ر

زإلتت تارwww.ssa.gov )اوف رباإلتجيِايكرفمط(.ر
يمكنكراحمِقرزلكثِ .

ر زلتمدمربطيبالحصوتر يىHelpرExtraر)زلمسا دةر	
زإلضافِك(رلدفعراكالِّرخطكرMedicareرألدويكر

زلوصفاترزلطبِك.

ر زلتمدمربطيبرأغيبرأتوزعرزإل اتات.	

ر زللثوةر يىرتسخررارزلنش زت.	

ر زلحصوتر يىرإجاباتر ارزألسئيكرزلشائلك.	
ر ندرإتشاءرحسابرmy Social Securityر،ريمكنكر

فللرأيث ررارنلك.

ر رزستل زضربِانرSocial Securityر)زلضمانر	
زتجتما ن(رزلخاصربك.

ر رزلتحمقررارركاسبك.	

ر رطبا كرخطابرزلتحمقررارزإل اتات.	

ر راغِِ ربِاتااكربشأنرزإليدزعرزلمباش .	

ر رطيبربطامكرMedicareربدييك.	

ر رزلحصوتر يىرزستماةةرSSA-1099/1042Sربدييك.	

ر طيبربدترفامدرلبطامكرSecurityرSocialر)زلضمانر	
زتجتما ن(ر،رإنزرلمراممربأيراغِِ زتروشاةيار

وتيتكرفنرنلك.
اتوف ربلضرنذهرزلخدراترباليغكرزإلتجيِايكرفمط.ر
لمسا داكر يىرإج زءرأ ماتررعرإدزةةرزلضمانر

زتجتما ن،رتوف رخدراترزلت جمكرزلفوةيكر
زلمجاتِكر ب رزلهااّرأوروجًهارلوجهر ندرزياةاكر

لمكتبرزلضمانرزتجتما ن.

اتصل بنا
إنزرلمراتمكاررارزلدخوتر يىرزإلتت تا،رفنحارتمدمر
زللديدررارزلخدراترزلمقامتكر ارط يقرزلهااّ،ر يىر
ردزةرزلسا كرطوزترأيامرزألسبوع.رزاصلربناررجاتًار يىر
1213-772-800-1رأور يىرزلهااّرزلنصنر)TTY(ر

ممر ةمم 0778-325-800-1،رإنزرينارالاتنررارزلصَّ
أورضلّرفنرزلسمع.

ريمكارألحدرروظفِنارزل در يىرركالمتكررارزلسا كر
7رصباًحارحتىرزلسا كر7ررساًء،ررارزتثنِارإلىر
زلجملك،رإنزريناربحاجكرإلىرزلتحدثررعرشخصر

را.رليحصوتر يىرخدراترزلت جمكرزلفوةيكرزلمجاتِكر
زلتنرتمدرها،رزبَقر يىرزلخطروزلامرزلصمارأثناءر

زلتوجِهاترزلصواِكرزآللِكرباليغكرزإلتجيِايكرحتىريجِبر
أحدرزلممثيِا.رسِتوزصلرزلممثلررعرأحدرزلمت جمِار
زلفوةيِارلمسا داكر يىرإج زءرزلمكالمك.رإنزريانر
رارزلصلبرإتهاءرأ مالكر ب رزلهااّ،رفسنحددرلكر

رو ًدزرفنرأحدرزلمكاابرزلمحيِكرليضمانرزتجتما ن،ر
يمارسن ابرلحضوةررت جمرفوةيرفنرومارزياةاك.ر
ت جوررنكرزلتحينربالصب روسلكرزلصدةرخالترفت زتر
ًِاررارزتشغاتر زتتشغات؛رألتكرمدراوزجهررلدًتر ال
زلهااّ،روفت زترزتتظاةرأطوتر يىرزلهااّرمبلرأنر

اتمكاررارزلتحدثرإلِنا.رتتطيعرإلىرخدرتك.

 حدد موعًدا لزيارة المكتب
يمكنكرإيجادرأم برركتبرلكررارخالترإدخاترةراكر

زلب يديرفنرصفحكرزلويبراحديدررومعرزلمكاابر
زلخاصكربنار)رتوف ةرباإلتجيِايكرفمط(.

إنزرينارسُتحض ررلكررستندزترلكنرتطيعر يِها،ر
فتذي  رأنرايكرزلمستندزتريجبرأنراكونرتسًخارأصيِكر

أوررلتمدةررارجهكرإصدزةنا.
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