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يجب إبالغ الضمان االجتماعي بأسرع ما يمكن عند وفاة شخص 
ما. في معظم الحاالت، يقوم مدير الجناز بإبالغ إدارة الضمان 
االجتماعي بوفاة ذلك الشخص. يجب أن تقدم لمدير الجناز رقم 

الضمان االجتماعي الخاص بالشخص المتوفى كي يبلغنا بالوفاة. 
 يمكن لبعض أفراد عائلة المتوفى الحصول على فوائد 
الضمان االجتماعي إذا عمل الشخص المتوفى مدة كافية 

تحت الضمان االجتماعي كي يحصل على الفوائد. ويجب  ويجب 
عليك االتصال بإدارة الضمان االجتماعي بأسرع ما يمكن عليك االتصال بإدارة الضمان االجتماعي بأسرع ما يمكن 
للتأكد ان تحصل االسرة على جميع الفوائد التي تحق لها.للتأكد ان تحصل االسرة على جميع الفوائد التي تحق لها. 

يرجى االطالع على المعلومات التالية بعناية لمعرفة الفوائد 
المتوفرة.

مبلغ ٢٥٥ دوالرًا يدفع مرة واحدة للزوج الذي كان يعيش   •
مع المتوفى (كلمة زوج يقصد بها الزوج أو الزوجة)؛ 

أو للزوج (أوالزوجة) إذا كان يحصل على بعض فوائد 
الضمان االجتماعي من سجل المتوفى ولم يعيشا معًا. 
وإذا لم يكن الزوج (أوالزوجة) على قيد الحياة، يدفع 

المبلغ للطفل الذي يحق له الحصول على الفوائد من سجل 
المتوفى خالل شهر الوفاة.

يحق لبعض أفراد العائلة الحصول على فوائد شهرية،   •
مثل:

—األرملة أو األرمل البالغ عمر ٦٠ عامًا أو أكثر 
(أو٥٠ عامًا أو أكثر إذا كان معاقًا)؛

—الزوج(أوالزوجة) الباقي على قيد الحياة، إذا يرعى 
طفل الشخص المتوفى و عمر الطفل أقل من ١٦ عامًا 

أو إذا كان الطفل معاقًا؛
—طفل الشخص المتوفى إذا لم يكن متزوجًا وكان:

أقل من ١٨ عامًا (أو ١٨ أو ١٩ عامًا إذا كان طالبًا   º
متفرغًا للدراسة في مدرسة ابتدائية أو ثانوية)؛ أو

عمرj ١٨ عامًا أو أكثر ولديه إعاقة بدأت قبل سن   º
٢٢ عامًا؛

—اآلباء أو األمهات في سن ٦٢ أو أكثر إذا كان المتوفى 
يقدم لهم ما ال يقل عن نصف نفقاتهم؛ و

—أي زوج مطلق، في ظروف معينة.
إذا كان المتوفى يحصل على فوائد الضمان االجتماعي، 
يجب أن تعيد الفوائد الخاصة بشهر الوفاة وأي أشهر تالية. 

على سبيل المثال، إذا توفىالشخص في شهر يوليو/تموز 
يجب إعادة الفوائد المدفوعة في شهر أغسطس/اب.

وإذا دفعت الفوائد بواسطة إيداع مصرفي مباشر، يجب ان 
تتصل بالبنك أو أي مؤسسة مالية أخرى، وتطلب منهم أن 

يعيدوا إلى إدارة الضمان االجتماعي أي أموال تم استالمها 
في شهر الوفاة أو األشهر التالية. وإذا تم دفع الفوائد بشيك، 
يجب عدم صرف أي شيكات تم استالمها عن الشهر الذي 

توفي فيه الشخص أو األشهر التالية. ويجب أن تعيد الشيكات 
إلى إدارة الضمان االجتماعي بأسرع ما يمكن.

ولكن أفراد األسرة المؤهلين للفوائد، يمكنهم استالم فوائد 
الوفاة للشهر الذي توفي فيه الشخص .

االتصال بالضمان االجتماعي
لمزيد من المعلومات وللحصول على نسخ من

نشراتنا تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت
www.socialsecurity.gov أو االتصال بالرقم المجاني

على ١٢١٣-٨٠٠٧٧٢-١٢١٣١-٨٠٠٧٧٢-١ (وبالنسبة للصم أو الذين لديهم 
إعاقات في السمع يرجى االتصال برقم الهاتف النصي 

TTY على ٠٧٧٨-٣٢٥-٨٠٠-٠٧٧٨١-٣٢٥-٨٠٠-١). يمكننا الرد على جميع 
استفساراتك وتقديم المعلومات عبر خدمة الهاتف اآللي

٢٤ ساعة يوميًا.
يمكن ألحد ممثلي الضمان االجتماعي أن يخبرك

 بالفوائد التي يمكن أن تدفع لك ويحدد لك موعدًا، إذا لزم 
األمر، لتقديم طلب. نوفر لك مترجمًا مجاًنا إذا كنت بحاجة 

إلى مترجم إلجراء أعمال الضمان االجتماعي. خدمات 
الترجمة متوفرة هاتفيًا أو في مكتب الضمان االجتماعي. 

اتصل برقمنا المجاني ١٢١٣-٨٠٠٧٧٢-١٢١٣١-٨٠٠٧٧٢-١. إذا كنت تتحدث 
لغة غير اللغة اإلنجليزية أو األسبانية اضغط الرقم ١ وانتظر 
على الخط حتى يقوم أحد ممثلينا بالرد عليك. سيتم االتصال 

بمترجم للمساعدة في مكالمتك. إذا ال يمكن إنجاز مهمتك 
هاتفًيا، نقوم بتحديد موعًدا لك في مكتب الضمان االجتماعي 

المحلي، ونقوم بعمل الترتيبات الالزمة لتوفير مترجم في 
وقت زيارتك.

إننا نتعامل في جميع المكالمات بمنتهى السرية. كما أننا 
نريد أن نتأكد من أن الخدمة التي تحصل عليها تتميز بالدقة 

واالحترام. لهذا السبب يقوم ممثل ثاٍن من الضمان االجتماعي 
بمراقبة بعض المكالمات الهاتفية.

كيف يمكن للضمان االجتماعي مساعدتك
عند وفاة أحد أفراد أسرتك
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