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إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة/اإليدز وال تستطيع أن 
تعمل، يحق لك الحصول على فوائد اإلعاقة من إدارة الضمان 

االجتماعي. من المتوقع، يجب أن تستمر إعاقتك لمدة عام واحد 
على األقل أو تنتهي بالوفاة، و أنها خطيرة لدرجة تمنعك عن 

القيام بعمل أساسي مربح. مبلغ المال المكتسب الذي نعتبرB أساسي 
ومربح يتغير كل سنة. لألرقام الحالية، راجع االستمارة تحديث.  

.(05-10003-AR النشرة رقم)
إذا كان طفلك مصابًا بفيروس نقص المناعة/اإليدز،

يمكنه الحصول على دخل الضمان التكميلي (SSI) إذا كان 
دخل أسرتك منخفضًا.

الفوائد تدفع بموجب برنامجين 
ندفع فوائد اإلعاقة بموجب برنامجين: برنامج الضمان 

االجتماعي للتأمين ضد اإلعاقة بالنسبة لألفراد الذين قاموا 
بدفع ضرائب الضمان االجتماعي؛ وبرنامج دخل الضمان 
التكميلي لألفراد الذين لديهم دخل محدود وموارد قليلة. إذا 
كانت فوائد الضمان االجتماعي الخاصة بك منخفضة جدًا 

ودخلك ومواردك األخرى محدودة، يحق لك الحصول على 
فوائد من هذين البرنامجين.

 
كيف يحق لي الحصول على فوائد اإلعاقة

من الضمان االجتماعي؟
عندما تشتغل وتدفع ضرائب الضمان االجتماعي، تكسب 
مبالغ ائتمان، (أو نقاط) الضمان االجتماعي. (معظم الناس 

يكسبون أربعة مبالغ ائتمان، [أو نقاط] في السنة بحد أقصى). 
ويتوقف عدد السنوات المطلوبة للحصول على فوائد اإلعاقة 

على سنك والتاريخ الذي أصبحت فيه معاقًا. بوجه عام، 
تحتاج إلى خمس سنوات عمل خالل العشر سنوات التي 

تسبق إصابتك باإلعاقة. ويحتاج العاملون األصغر سنًا، إلى 
سنوات عمل أقل. اذا تم الموافقة على طلبك، تدفع أول فائدة 

إعاقة الضمان االجتماعي عن الشهر السادس الكامل بعد 
تاريخ بدء إصابتك باإلعاقة.

ما الذي أحصل عليه من الضمان االجتماعي؟
يتوقف مبلغ الفوائد الشهرية المستحقة لك على مقدار 
ما كسبته أثناء عملك. يحق لك أيضًا في برنامج ميديكير 

Medicare بعد حصولك على فوائد اإلعاقة لمدة ٢٤ شهرًا. 
يساعدك برنامج ميديكير على دفع تكاليف المستشفى، 

والرعاية في المنزل، وتحاليل المختبرات، والرعاية الصحية 
المنزلية، وغيرها من الخدمات الطبية. لمزيد من المعلومات 

عن برنامج ميديكير اتصل بنا للحصول على نشرة 
Medicare—ميديكير(النشرة رقم 10043-05). هذB النشرة 

متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط.

 
كيف يحق لي الحصول على مدفوعات دخل الضمان 

التكميلي لإلعاقة؟
إذا لم تشتغل مدة كافية للحصول على فوائد الضمان 

االجتماعي، أو إذا كانت فوائد الضمان االجتماعي الخاصة 
بك منخفضة، قد يحق لك الحصول على مدفوعات دخل 

الضمان التكميلي إذا كان إجمالي دخلك ومواردك منخفضًا 
إلى حد كاف.

إذا كنت تحصل على دخل الضمان التكميلي، فمن 
األرجح أن يحق لك الحصول على طوابع الطعام وبرنامج 

ميديكيد Medicaid. يتولى برنامج ميديكيد دفع قيمة الفواتير 
الطبية الخاصة بك عندما تدخل مستشفى، أو أثناء حصولك 
على الرعاية خارج المستشفى. وفي بعض الواليات، يدفع 

برنامج ميديكيد تكلفة الرعاية المنزلية، والممرضة الخاصة، 
واألدوات التي يصفها الطبيب لمقاومة فيروس نقص المناعة. 

لمزيد من المعلومات عن برنامج ميديكيد اتصل بمكتب 
الخدمات االجتماعية القريب منك.

كيف أقدم طلب للحصول على الفوائد؟ 
يمكنك طلب فوائد اإلعاقة من الضمان االجتماعي عبر 

شبكة اإلنترنت على www.socialsecurity.gov أو االتصال 
بالرقم المجاني على ١٢١٣-٧٧٢-٨٠٠-١٢١٣١-٧٧٢-٨٠٠-١ (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 أسئلتك، وتقديم المعلومات عبر خدمة الهاتف اآللي
 ٢٤ ساعة يوميًا.

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
١٢١٣-٧٧٢-٨٠٠-١٢١٣١-٧٧٢-٨٠٠-١. 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 بالهاتف 

نقوم بتحديد موعد لك في مكتب الضمان االجتماعي المحلي، 
ونقوم بعمل الترتيبات الالزمة لتوفير مترجم في وقت 

زيارتك.

الضمان االجتماعي للمصابين
بفيروس نقص المناعة/اإليدز

الضمان االجتماعي للمصابين بفيروس نقص المناعة/اإليدز
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إننا نتعامل مع جميع المكالمات بمنتهى السرية. كما 
أننا نريد أيضًا أن نتأكد من أن الخدمة التي تحصل عليها 

تتميز بالدقة واالحترام. لهذا السبب يقوم ممثل ثاٍن للضمان 
االجتماعي بمراقبة بعض المكالمات الهاتفية.

كيف تتخذون قرارًا بشأن مطالبتي؟ 
يتم النظر على جميع الطلبات التي نستلمها من األفراد 
المصابين بفيروس نقص المناعة/اإليدز بأسرع ما يمكن. 
وتعمل إدارة الضمان االجتماعي مع وكالة في كل والية 
 Disability تسمى خدمات اتخاذ القرارات بشأن اإلعاقة

.Determination Services
تقوم الوكالة المختصة بالوالية بدراسة المعلومات

التي تقدمها لنا ويقدمها لنا طبيبك، وتقرر إذا ستحصل
على الفوائد.

يمكن أن ندفع لك فوائد دخل الضمان التكميلي مباشرة لمدة 
ال تزيد ستة أشهر قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مطالبتك إذا:

ال تعمل؛  •
تفي بشروط دخل الضمان التكميلي بشان الدخل  •

والموارد؛ و
يشهد طبيبك أو أي مصدر طبي �خر بخطرة عدوى   •

فيروس نقص المناعة التي لديك لدرجة أن تنطبق عليك 
شروطنا بشان أحقيتك للعالج الطبي.

كيف يمكنني أن أسرع اتخاد القرار على مطالبتي؟ 
يمكنك مساعدتنا في اإلسراع بالنظر على مطالبتك عن 
 Bطريق تقديم بعض المعلومات عند تقديم طلبك. تشمل هذ

المعلومات:
رقم الضمان االجتماعي الخاص بك وشهادة ميالد وأرقام   •

الضمان االجتماعي وشهادات الميالد الخاصة بأي فرد من 
أفراد األسرة الذي قد يطلب الحصول على 

الفوائد؛ و
نسخة من �خر استمارة W-2 الخاصة بك. (إذا كنت تطلب   •

دخل الضمان التكميلي سنحتاج أيضًا إلى معلومات عن 
دخلك ومواردك؛ على سبيل المثال، مستندات البنك، 

وسجالت البطالة عن العمل، وإيصاالت اإليجار، وتسجيل 
السيارة).

•  نحتاج معلومات عن:
أسماء وعناوين أي أطباء، أو مستشفيات، أو عيادات   •

ذهبت إليها للعالج؛

مدى تأثير فيروس نقص المناعة/اإليدز على نشاطاتك   •
اليومية، مثل التنظيف، والتسوق، والطبخ، وركب الباص، 

وغير ذلك؛ و
الوظائف التي عملتها خالل الـ ١٥ سنة الماضية.  •

باإلضافة إلى ذلك، سنطلب من طبيبك إكمال استمارة 
يخبرنا فيها مدى تأثير فيروس نقص المناعة عليك. اتصل 

برقم ١٢١٣-٧٧٢-٨٠٠-١٢١٣١-٧٧٢-٨٠٠-١ لكي تطلب استمارة
(SSA-4814) للراشدين واستمارة (SSA-4815) لألطفال.

يجب أن تأخذ االستمارة إلى طبيبك إلكمالها وإحضارها أو 
إرسال االستمارة إلينا كاملة.

ماذا يحدث إذا عدت إلى العمل؟ 
إذا عدت إلى العمل، هناك قواعد خاصة تساعد على 

استمرار حصولك على الفوائد وأنت تعمل. هذB القواعد هامة 
لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة/اإليدز عندما 

يشعرون بتحسن.
لمزيد من المعلومات عن هذB القواعد اطلب من أي 
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