
من الذي يمكنه الحصول على دخل الضمان 
التكميلي )SSI(؟

بوجه عام، إذا كنت من غير المواطنين قد يكون لك الحق في 
دخل الضمان التكميلي إذا:

 كنت مقيمًا بصفة قانونية في الواليات المتحدة في
 22 أغسطس/اب 1996 وكنت مكفوفًا أو معاقًا 

في ذلك التاريخ.
 أو كنت تحصل على دخل الضمان التكميلي في

 22 أغسطس/اب 1996، وكنت مقيما بصفة قانونية
في الواليات المتحدة.

كان قد تم السماح لك بشكل قانوني باإلقامة الدائمة بموجب 
قانون الهجرة والجنسية (INA) ويبلغ مجموع نقاط 

رصيدك من العمل في الواليات المتحدة 40 نقطة. وقد يتم 
أيضًا احتساب عمل الزوج/الزوجة أواألب/األم 

 هام المتحدة: إذا كنت قد دخلت إلى الواليات في 22 طس/اب 
1996 أو بعد ذلك التاريخ فإنه قد لن يكون لك الحق في دخل الضمان 
التكميلي خالل الخمسة أعوام األولى كمقيم بصفة دائمة دخل إلى 

البالد بشكل قانوني حتى وإن كان لديك 40 نقطة من مكاسب العمل التي 
تؤهلك لذلك.

فيما يلي بعض األفراد اآلخرين من غير المواطنين الذين قد 
يكون لهم الحق في دخل الضمان التكميلي:

األفراد الذين يعملون في الخدمة الفعلية في القوات 
المسلحة األمريكية؛

األمريكيون الهنود المولودون خارج الواليات المتحدة؛
بعض األفراد من غير المواطنين الذين يسمح لهم بالدخول 

كمهاجرين أمريكيين آسيويين؛ و
األفراد القادمون من كوبا أو هاييتي تحت قانون المساعدة 

الثقافية للالجئ.
هناك غير مواطنين آخرين قد يحق لهم بمدفوعات، إذا كنت 

غير مواطن وتود التقدم بطلب لدخل الضمان األجتماعينقاط 
رصيد العمل تاريخ العمل للشخص يحدد أحقيته لمزايا الضمان 

االجتماعي وأحقيته لدخل الضمان التكميلي بالنسبة لبعض األفراد 
من غير المواطنين.

مدة ال تقل عن سبع سنوات بالنسبة لبعض 
األفراد من غير المواطنين

بعض الآلجئين وغير المواطين يمكنهم الحصول على دخل 
الضمان التكميلي لغاية سبع سنوات. إذا كانت مدفوعات دخل 
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الضمان التكميلي الخاصة بك محدودة بسبع سنوات بسبب 
وضعك كفرد من غير المواطنين فسوف نرسل لك خطابًا نخبرك 

فيه موعد انتهاء مدة السبع سنوات المطلوبة. وسوف نرسل لك 
خطابًا آخر يوضح حقوقك في الطعن قبل أن نتوقف عن صرف 

المبالغ الخاصة بك.
إذا كنت تتلقى دخل الضمان التكميلي اآلن أو قد تلقيته في 

الماضي وانطبقت عليك شروط مدة السبعة سنوات، من األفضل 
 لك االتصال بمكتب خدمات المواطنة والهجرة األمريكي 

(USCIS) لمعرفة كيفية:
تسريع طلبك للحصول على الجنسية (N-400) أو لتعديل 

 ,(I-485) وضعك
الحصول على إعفاء من الرسوم الواجبة على تقديم 

الطلبات؛
بإمكانك )أو ممثلك( االتصال بمكتب خدمات المواطنة والهجرة 
األمريكي (USCIS) على الرقم المجاني 1-800-375-5283 
)انتظر إلى حين سماع خيار دخل الضمان التكميلي على القائمة 

الرئيسية( أو على الرقم 1833-767-800-1 إذا كنت ال 
تسمع أو تعاني من صعوبة في السمع (TTY)، واطلب التسريع 

في طلبك. بإمكانك أيضا طلب التسريع في طلبك عن طريق 
تقديم طلب خطي أو عن طريق زيارة مكتب خدمات المواطنة 

والهجرة. ال تنسى أن تعلم المكتب بأنك تحصل على دخل الضمان 
التكميل. لمعرفة المزيد عن اإلعفاء من الرسوم، اتصل بمكتب 

خدمات المواطنة والهجرة على الرقم المجاني الموضح أعاله، أو 
عن طريق االتصال بالمكتب المحلي أو عن طريق زيارة موقع 

مكتب خدمات المواطنة والهجرة األمريكي (USCIS) على شبكة 
.www.USCIS.gov/feewaiver االنترنيت على العنوان

نقاط رصيد العمل
تاريخ العمل للشخص يحدد أحقيته لمزايا الضمان االجتماعي 
وأحقيته لدخل الضمان التكميلي بالنسبة لبعض األفراد من غير 

المواطنين. تتسلمون »العمل نقاط« على مبلغ مكاسب فعلية. كل 
عام يرتفع مبلغ المكاسب التي تحتاج إليه كي تكتسب نقاط بسبب 

الزيادة في متوسط مستويات المكاسب.
ال يستطيع أي شخص الحصول على اكثر من اربع نقاط 

كل سنة للضمان االجتماعي. هذا التقييد الى نقاط ال ينطبق على 
الدخل التكميلي االمن فوائد لغير المواطنين. غير مواطن ان 

تحصل ايضا على اربع اعتمادات اضافية في السنة من عمل من 
الزوج او االب.

تظل النقاط التي تحصل عليها في سجل الضمان االجتماعي 
الخاص بك حتى وإن قمت بتغيير الوظائف أو إذا كنت بدون 
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دخل الضمان التكميلي (SSI) لغير المواطنين

دخل الضمان التكميلي (SSI) لغير المواطنين

)پشت صفحه(

http://www.USCIS.gov/feewaiver


وظيفة لفترة ما. لمزيد من المعلومات اتصل بنا للحصول على 
نسخة مجانية من نشرة إكيف تكسب نقاط الضمان االجتماعي 

.(05-10072-AR النشرة رقم(

نحن في حاجة إلى ما يثبت وضعك
إذا تقدمت بطلب للحصول على دخل الضمان التكميلي يجب 

عليك أن تثبت وضعك كفرد من غير المواطنين. األفراد من غير 
المواطنين الذين خدموا في القوات المسلحة األمريكية قد يحتاجون 

أيضًا إلى تقديم ما يثبت الخدمة العسكرية. فيما يلي أمثلة على 
األشياء التي قد تحتاج إلى تقديمها:

 إثبات وضعك كفرد من غير المواطنين—استمارة
I-94 حديثة أو استمارة I-551 من دائرة أمن الوطن 

(Department of Homeland Security, DHS) 
أو أمر من قاضي الهجرة بمنع الترحيل أو بمنح حق 

اللجوء؛ أو
ما يثبت أداء الخدمة العسكرية—مستندات التسريح من 

الجيش األمريكي )DD Form 214( تبين أنه تم تسريحه 
بعد أداء خدمة مشرفة وليس بسبب وضعه كفرد من غير 

المواطنين.
ويمكن لمكتب الضمان االجتماعي القريب منك أن يخبرك 
بأنواع اإلثباتات األخرى التي يمكنك تقديمها إلثبات وضعك.

Medicaid معلومات عن برنامج ميديكيد
إذا كان لديك غطاء برنامج ميديكيد التأميني استنادًا إلى دخل 

الضمان التكميلي الخاص بك فسوف يستمر برنامج ميديكيد طالما 
أنك تحصل على دخل الضمان التكميلي.

يمكنك التقدم بمطالبة جديدة
إذا توقفت مدفوعات دخل الضمان التكميلي الخاصة بك لعدم 

أحقيتك كفرد من غير المواطنين يمكنك أن تتقدم بطلب مرة 
أخرى. اتصل بنا على الفور إذا أصبحت مواطنًا أمريكيًا، أو 
إذا تغير وضعك بالنسبة للهجرة أو إذا كنت تعتقد أنه يحق لك 

الحصول على تلك المدفوعات أو أن رصيدك من نقاط العمل يبلغ 
40 نقطة. وسوف يتعين عليك أن تحضر لنا شهادة جنسية أو أي 

مستندات أخرى تبين وضعك بالنسبة للهجرة.

إذا كان لديك كفيل
عند دخولك إلى الواليات المتحدة ربما أن شخصًا ما قد قام 
بتوقيع اتفاقية معك لتقديم الدعم لك. تسمى هذه االتفاقية شهادة 
دعم، ويعرف الشخص الذي قام بتوقيع هذه االتفاقية بـ الكفيل.

•

•

إننا نحتسب دخل الكفيل ودخل زوجه/زوجته وموارده كدخل 
لك أنت من تاريخ دخولك إلى الواليات المتحدة. ويمكن لمكتب 

الضمان االجتماعي القريب منك أن يعطيك المزيد من المعلومات 
عن هذه القواعد وما تعنيه بالنسبة لك.

أرقام الضمان االجتماعي
إذا كنت شخصًا من غير المواطنين ودخلت بصورة قانونية 
إلى البالد ولديك تصريح بالعمل في الواليات المتحدة فقد تحتاج 

إلى رقم ضمان اجتماعي. اطلب نشرة أرقام الضمان االجتماعي 
.(05-10096-AR لغير المواطنين )النشرة رقم

عندما تصبح مواطنًا
لمعرفة المزيد عن كيفية الحصول على الجنسية األميركية، 

 United States Citizenship and( إتصل بدائرة الهجرة
Immigration Services, USCIS( على الرقم المجاني -1

5283-375-800 وبالسبة للصم أو الذين لديهم اعاقات في 
 السمع يرجى االتصال بالرقم النصي TTY على الرقم

1833-767-800-1. يمكنك أيضا االتصال بمكتب دائرة 
 الهجرة القريب أو إ ستعمال االنترنيت علي الموقع

.www.uscis.gov

االتصال بالضمان االجتماعي
لمزيد من المعلومات عن دخل الضمان االجتماعي لغير 

 “additional information” المواطنين، راجع صفحة
 )»المعلومات اإلضافية«( على موقعنا على اإلنترنت

.www.socialsecurity.gov/pubs/11051-sup.html
يشكل موقعنا على الشبكة موردا للحصول على المعلومات 

القيمة حول برامج الضمان االجتماعي. وهنالك عدة أشياء يمكنك 
القيام بها على الشبكة. 

باإلضافة إلى استخدام موقعنا على الشبكة، بإمكانك االتصال 
بالرقم المجاني على 1213-772-800-1. إننا نتعامل مع 

جميع المكالمات بسرية. ونقوم باإلجابة على أسئلة محددة ما بين 
الساعة السابعة صباحا والسابعة مساًء وذلك من يوم االثنين إلى 

يوم الجمعة. كما نوفر خدمة الهاتف اآللي المجاني على مدى 24 
ساعة يوميا. )بإمكانك استخدام نظام االستجابة اآللي الخاص بنا 
إلعالمنا بعنوانك الجديد أو طلب بطاقة ميديكير بديلة.( بالنسبة 
للصم أو الذين لديهم إعاقات في السمع، يرجى االتصال برقم 

الهاتف النصي TTY على 1-800-325-0778. 
 كما أننا نريد أن نتأكد من حصولك على خدمة تتميز بالدقة 

واألسلوب الالئق. لهذا السبب، يوجد لدينا ممثل ثاٍن للضمان 
االجتماعي لمراقبة بعض المكالمات الهاتفية.
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