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قد تستطيع الحصول على دخل 
 )SSI( الضمان اإلضافي

ما هو SSI؟
دخل الضمان اإلضافي SSI هو برنامج فيدرالي يقدم 

دفعات نقدية شهرية لألشخاص ذوي الدخل القليل أو للذين 
ال يملكون الكثير. SSI هو للمعمرين، وكذلك لألكفاء 

والمعوقين في أي عمر، بما فيهم األطفال. 
للحصول على SSI يجب أن تكون:

عمرك 65 عاما أو أكثر، أو •
كفيف كليا أو جزئيا، أو •

عندك حالة طبية تمنعك من العمل ومن المتوقع 
استمرارها لمدة عام على األقل أو ستؤدي إلى الموت. 

هناك قواعد مختلفة لألطفال. لمزيد من المعلومات اطلب 
 Benefits For Children With Disabilities المنشور

)مخصصات األطفال المعوقين، منشور رقم 05-10026(. 
هذه النشرة متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط.

ما هو المبلغ الذي تستطيع الحصول عليه ؟
 المبلغ الشهري األساسي لدفعات SSI هو واحد في 

جميع أنحاء الدولة، إلى 2007 وهو:
—603 دوالر لشخص واحد، أو

—904 دوالر لشخصين متزوجين. 
ال يحصل كل شخص على نفس المبلغ. قد تحصل 

على مبلغ أكبر إذا كنت تعيش في والية تضيف مبالغ إلى 
دفعات SSI. أو قد تحصل على مبلغ أقل إذا كان لك أنت

http://www.ssa.gov/pubs/10026.html
http://www.ssa.gov/pubs/10026.html
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أو لعائلتك دخل آخر. وكذلك قد يحدد مكان إقامتك ومن 
تقيم معه ما إذا كنت مخول للحصول على SSI وتؤثر على 

 .SSI قيمة دفعاتك من

كيف تصبح مؤهال ل SSI؟

دخلك
يشمل دخلك المبالغ التي تتقاضاها، ومخصصات 
الضمان االجتماعي، ومعاشاتك، وقيمة األشياء التي 

تحصل عليها من شخص آخر، مثل الطعام، المالبس 
والسكن.

يؤثر مكان إقامتك على دخلك الشهري الذي يمكنك 
.SSI الحصول عليه مع االستمرار في الحصول على

تختلف القواعد من والية إلى أخرى.

األشياء التي تملكها 
قد تستطيع الحصول على SSI إذا كانت مصادرك 

)األشياء التي تملكها( ال تزيد قيمتها على 2000 دوالر 
لشخص واحد أو 3000 دوالر لشخصين متزوجين. 
 SSI عندما نقرر ما إذا كان بإمكانك الحصول على
 ال نأخذ في االعتبار كل شئ تملكه. فمثال ال نحتسب 

منزلك، وعادة ال نحتسب سيارتك. ولكننا نحتسب النقد، 
وحسابات البنوك، واألسهم والسندات.



)پشت صفحه( 4

يجب أن تكون مقيم في الواليات المتحدة
يجب أن تكون مقيم في الواليات المتحدة أو في جزر 

ماريانا الشمالية لتحصل على SSI. إذا لم تكن مواطن 
أمريكي ولكنك تقيم في الواليات المتحدة قد يكون بإمكانك 

الحصول على SSI. لمزيد من المعلومات، أطلب المنشور 
دخل الضمان التكميلي (SSI) لغير المواطنين )منشور 

.)05-11051-AR رقم

المخصصات األخرى
للحصول على SSI يجب أيضا أن تتقدم بطلب ألي 

مخصصات نقدية أخرى تستطيع الحصول عليها. إذا 
حصلت على SSI فإنك في العادة تستطيع أيضا الحصول 

على طوابع الطعام food stamps وأيضا برنامج 
اإلعانة الطبية Medicaid. يساعد برنامج اإلعانة الطبية 
Medicaid على دفع مصاريف األطباء والمستشفيات، 

وتساعد طوابع الطعام على دفع مصاريف الطعام.

كيف تتقدم بطلب للحصول على SSI ؟
اتصل بنا لتحديد موعد لتقديم طلب للحصول على SSI في 

المكتب المحلي للضمان االجتماعي.

http://www.ssa.gov/multilanguage/Arabic/11051-AR.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Arabic/11051-AR.pdf
https://s044a90.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
https://s044a90.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
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االتصال بالضمان االجتماعي
 لمزيد من المعلومات، وللحصول على نسخ من
 نشراتنا تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت وهو

www.socialsecurity.gov أو اتصل بالمجان بهاتف 
رقم 1213-772-800-1 )وبالنسبة للصم أو من لديهم 
 TTY صعوبة في السمع يمكنهم االتصال بالهاتف النصي
رقم 0778-325-800-1(. يمكننا اإلجابة على األسئلة 

المحددة من 7 صباحا الى 7 مساء، من األثنين الى الجمعة. 
يمكننا تقديم معلومات من خالل خدمة الهاتف اآللي 24 

ساعة يوميًا.
إذا كنت بحاجة إلى مترجم إلجراء أعمال الضمان 

االجتماعي لك فسوف نوفر لك مترجمًا بالمجان. خدمات 
الترجمة متوفرة لدينا سواًء تحدثت إلينا بالهاتف أو في 
مكتب الضمان االجتماعي. اتصل برقمنا المجاني -1
1213-772-800. إذا كنت تتحدث لغة غير اللغة 

اإلنجليزية أو األسبانية اضغط الرقم 1 وانتظر على الخط 
حتى يقوم أحد ممثلينا بالرد عليك. سيتم االتصال بمترجم 
للمساعدة في مكالمتك. إذا كانت مهمتك ال يمكن إنجازها 
بالهاتف فسوف نقوم بتحديد موعد لك في مكتب الضمان 
االجتماعي المحلي، ونقوم بعمل الترتيبات الالزمة لتوفير 

مترجم لكي يكون متواجدًا في وقت زيارتك.
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.

http://www.socialsecurity.gov
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