Supplemental Security Income
واالستحقاقات األخرى :معلومات لألشخاص ذوي الدخول المحدودة

ssa.gov

تقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات حول مزايا البرنامجين  ،Supplemental Security Incomeو،Social Security
واالستحقاقات والموارد األخرى التي قد تكون مفيدة لك ولعائلتك.

قد تكون مؤه ًال للتسجيل في برنامج Supplemental Security Income

 )SSI) Supplemental Security Incomeهو برنامج قائم على االحتياجات ،وهو يوفر مدفوعات شهرية
لألشخاص أصحاب الدخل والموارد المحدودة أو المعدومة (األشياء التي يملكونها)  ،والذين يعانون من اإلعاقة أو
العمى أو األشخاص في ُعمر  65عامً ا أو أكثر .قد يكون بمقدورك تلقي مدفوعات  SSIإذا كان مبلغ استحقاقك
ً
مؤهال للحصول على
من  Social Securityبموجب التقاعد أو العجز أقل من مستوى معين ،أو إذا لم تكن
المزايا في سجلك الخاص أو سجل زوجك الحالي أو السابق أو المتوفى .يمكن معرفة المزيد من خالل قراءة
( ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

قد تكون مؤه ًال للحصول على استحقاقات Social Security

ً
مؤهال للحصول على استحقاقات التقاعد الخاصة بـ  Social Securityبنا ًء على
حتى إذا تلقيت  ،SSIفقد تكون
ملف دخلك .يمكنك العثور على تقديرات مخصصة الستحقاقات  Social Securityالخاصة بك في Social Security
( Statementتقرير الضمان االجتماعي) الخاص بك على ( myaccount.ssa.govمتاح باللغة اإلنجليزية فقط).إذا
كنت متزوجة أو مطلقة أو أرملة ،فقد تكوني مؤهلة للحصول على استحقاق أعلى في ملف زوجك .بمكن معرفة
المزيد حول استحقاقات التقاعد  Social Securityعلى  ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdfواستحقاقات
األحياء من  Social Securityعلى ( ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).
كما نقدم استحقاقات  Social Securityلألشخاص ذوي اإلعاقة .تعرف على المزيد حول استحقاقات اإلعاقة على
( ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

قد يكون أطفالك مؤهلين للحصول على استحقاقات

إذا تلقيت استحقاقات التقاعد أو العجز الخاصة من  ،Social Securityفقد يكون أطفالك القصر مؤهلين ً
أيضا
للحصول على إعانة في ملفك .قد يكون أطفالك البالغين الذين يعانون من إعاقة بدأت قبل سن  22عامً ا مؤهلين
ً
أيضا للحصول على اعانات .تعرف على المزيد على ( ssa.gov/pubs/EN-05-10085.pdfمتوفر باللغة
اإلنجليزية فقط).
قد يكون أطفالك القصر الذين يعانون من إعاقة مؤهلين ً
أيضا للحصول على مدفوعات  .SSIيمكن معرفة المزيد من
خالل قراءة ( ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

قد تكون مؤه ًال للحصول على المساعدة في شراء الطعام

يساعد برنامج ( Supplemental Nutrition Assistance Programبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية) (،)SNAP
ً
سابقا باسم كوبونات التغذية ،األشخاص ذوي الدخل المحدود على شراء األطعمة .وعلى الرغم من
المعروف
أن  SNAPهو برنامج فيدرالي ،إال أن وكاالت الوالية تدير البرنامج من خالل المكاتب المحلية .قد تكون مؤهالً
للحصول على إعانات  SNAPإذا استوفيت بعض متطلبات الدخل والموارد .يمكن معرفة المزيد من خالل قراءة
( ssa.gov/pubs/EN-05-10101.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

ربما يمكنك الحصول على المساعدة في تكاليف الرعاية الصحية
Medicare

 Medicareهو برنامج تأمين صحي فيدرالي مُ َّ
خصص لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عامً ا أو أكثر ،وبعض
األشخاص دون عمر  65عامً ا من ذوي اإلعاقة ،واألشخاص من أي عمر الذين يعانون من End-Stage Renal
( Diseaseمرض الكلى في المرحلة النهائية) (( )ESRD، End-Stage Renal Diseaseالفشل الكلوي الدائم الذي
يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى) .وحتى إذا كنت ال تخطط للتقاعد بحلول سن  ،65فكر في التقدم بطلب
للحصول على  Medicareلتجنب عقوبة  Medicareالشهرية مدى الحياة في وقت الحق .تعرف على المزيد على
( ssa.gov/myaccount/assets/materials/medicare-ready.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

( Medicare Savings Programsبرامج توفير الرعاية الطبية)

( Medicare Savings Programsبرامج توفير الرعاية الطبية) متاحة في بعض الواليات لألشخاص ذوي الدخل
ً
مؤهال ،فقد تدفع واليتك أقساط  Medicareالجزء أ (تأمين المستشفى) والجزء ب
والموارد المحدودة .إذا كنت
(التأمين الطبي) ،وفي بعض الحاالت ،سداد النفقات الطبية األخرى ،مثل الخصومات والمدفوعات المشتركة
والتأمين المشترك .لمزيد من المعلومات ،اتصل بمكتب المساعدة الطبية الحكومية ( )Medicaidأو State Health
( Insurance Assistance Programبرنامج مساعدة التأمين الصحي الحكومي) ( .)SHIPيمكنك البحث عن أرقام
هواتف مكاتب واليتك عبر اإلنترنت على ( Medicare.gov/talk-to-someoneمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

مساعدة إضافية مع تكاليف األدوية الموصوفة من Medicare

ربما يمكنك الحصول على مساعدة إضافية يمكنها أن تساعدك في دفع تغطية األدوية الموصوفة من
( Medicareالجزء د) ،والخصومات واألقساط والمدفوعات المشتركة .هذه المساعدة اإلضافية متاحة لألشخاص
الذين لديهم تغطية لألدوية الموصوفة من  Medicareولديهم دخل وموارد محدودة .تعرف على المزيد على
( ssa.gov/extrahelpمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

Medicaid

 Medicaidهو برنامج تأمين صحي حكومي فيدرالي ممول بشكل مشترك يوفر تغطية صحية لألشخاص ذوي
الدخل المنخفض المؤهلين من البالغين واألطفال والنساء الحوامل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة .إذا تلقيت
ً
مؤهال للحصول على  .Medicaidتعرف على المزيد حول التأهل للحصول على  Medicaidعلى
 ،SSIفقد تكون
( ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicaid.htmمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط) .للحصول على معلومات
عامة حول  ،Medicaidيرجى زيارة موقع ( Medicaid.govمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

دعنا نساعدك في العثور على اإلعانات

تلتزم ( Social Security Administrationإدارة الضمان االجتماعي) بمساعدتك في التنقل في خيارات اإلعانات
الخاصة بك( Benefits Eligibility Screening Tool .أداة فحض األهلية للحصول على إعانات) ( )BESTهي
وسيلة مناسبة للعثور على اإلعانات المحتملة التي قد تناسب وضعك بشكل أفضل .تعرف على المزيد على
( ssabest.benefits.govمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

معك طوال رحلة الحياة

َّ
تفضل باالطالع على  Social Security Statementالمخصص
 Social Securityمعك طوال رحلة الحياة.
(تقرير الضمان االجتماعي) عبر اإلنترنت على ( myaccount.ssa.govمتاح باللغة اإلنجليزية فقط).
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