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 إلضافي؟ما هي فوائد دخل الضمان ا
للزوجين(، إضافة  ادوالر 1,157 ب دوالرا للشخص الواحد )أو  771ب 2019لدخل الشهري في والية بنسلفانيا لعام ليقدر أقصى مبلغ 

 للزوجين(. 33.30$)أو  للشخص الواحد دوالرا 22.10إلى دفعة منفصلة من والية بنسلفانيا قدرها 

)ميديكيد(  Medicaid حصلت على دخل الضمان اإلضافي في والية بنسلفانيا فإنه بإمكانك أيضا الحصول على التأمين الصحي إذا

 )الفود ستامب(. ابع الطعامويمكنك أيضا أن تكون مؤهال للحصول على طومباشرة، 

 

 كيف يمكنني أن أتقدم بطلب للحصول على دخل الضمان اإلضافي؟

 :1-800-325-)أو على هذا الرقم إذا كان سمعك ضعيفا 1-800-772-1213ك االتصال بالرقم التالي: يمكن عبر الهاتف 
 مساَء لتحديد الموعد. 7صباحا إلى  7أيام اإلثنين إلى الجمعة من الساعة (0778

 :ماعي التابع الضمان االجت كما يمكنك التقدم بطلب للحصول على دخل الضمان اإلضافي عن طريق الذهاب إلى مكتب شخصيا

 لمنطقتك.

 :بإمكانك استخدام الموقع التالي لتحديد مكان مكتب الضمان االجتماعي التابع لمنطقتك 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 :تسنى لك ذلك، يجب أن تتوفر فيك الشروط ط. لكي يحاالت فقال بعض يمكنك التقدم بطلبك عبراالنترنت ولكن في عبر االنترنت

 :التالية

o  سنة 65و  18أن يكون عمرك ما بين، 

o  لم يسبق لك الزواج قطأن، 

o أن ال تكون أعمى، 
o  أن تكون أمريكي الجنسية وتعيش في إحدى الواليات الخمسين، قطاع كولومبيا )واشنطن ديسي( أو جزر ماريانا

 الشمالية،
o بقا للحصول على مزايا دخل الضمان اإلضافي، إضافة إلى التالي:لم تتقدم بأي طلب سا 
o  الضمان االجتماعي لإلعاقةأنت بصدد طلب الحصول على تأمين   (SSDI)  في نفس الوقت الذي قدمت فيه طلبك

 للحصول على دخل الضمان اإلضافي.
 

 .يحق لك أن تطلب مترجما في مكتب الضمان االجتماعي
  

 ؟SSI اإلضافيهل بإمكاني أن أتقدم بطلب للحصول على دخل الضمان 
(Supplemental Security Income) 

 .منحة نقدية شهرية لألشخاص المحتاجين SSIدخل الضمان اإلضافي يعد 

مختلف من سنة فما فوق ولألشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة  65يمنح دخل الضمان اإلضافي لألشخاص البالغين من العمر 

 الفئات العمرية بما فيهم األطفال.

 اإلضافي لألشخاص ذوي السيرة المهنية المحدودة.  يمنح دخل الضمان

  .تكون من ذوي الدخل والموارد المحدودةأيضا أن  ينبغيلكي تكون مؤهال، 

 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp


 

 
 

Center City Office:  
1424 Chestnut St.  |  Philadelphia, PA 19102-2505  |  Telephone: 215-981-3700    clsphila.org                             
 
North Philadelphia Law Center: 
1410 West Erie Ave.  |  Philadelphia, PA 19140-4136  |  Telephone: 215-227-2400         

Arabic - Rev. Jul. 2019 

 

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 كيف تحصل على المساعدة؟
 لمكتب الخدمات القانونية المجتمعية شخصيا إذا رفضت إدارة الضمان االجتماعي طلبك ألنها رأت أنك ال تعاني من أية إعاقة فيمكنك التوجه

(Community Legal Services) ينالتالي ينعلى العنوان: 
Community Legal Services 

1410 West Erie Avenue 
Philadelphia, PA 19140 

الجمعة و االربعاء و االثنين ايام  

زواال 12صباحا إلى  9من   

Community Legal Services 
1424 Chestnut Street 

Philadelphia PA 19102 
 من االثنين إلى الجمعة

زواال 12صباحا إلى  9من   

 
 نصائح أساسية:

  على زيارة األطباء والمعالجين بصفة دائمةواظب: 

على زيارة األطباء والمعالجين  تواظب اج إدارة الضمان االجتماعي إلى دليل على أنك ال تزال تعاني من اإلعاقة. لذا فإنه من المهم جدا أنتحت

 بصفة دائمة ليتسنى لك تقديم المعلومات الالزمة حتى تتخذ إدارة الضمان االجتماعي قرارها.

  :اجمع كل الوثائق من المدارس واألطباء 

ضع كل وثائقك الطبية والمدرسية في مكان آمن  .SSIالسجالت الطبية والمدرسية مهمة جدا بالنسبة لملفك الخاص بدخل الضمان اإلضافي تعد 

 وأحضرها ألي اجتماع خاص بملفك.
 :أخبر إدارة الضمان االجتماعي بتغير محل إقامتك 

عنوان إقامتك الحالية حتى بالنسبة لإلدارة أن تحصل على المهم جدا  ، ومنمراجعتها ملفك خاللسترسل لك إدارة الضمان االجتماعي رسائل 

 اآلجال المحددة. عنة بسرعة وتجنب التأخير االستجابيتسنى لك 

 ؟SSI رفض طلبي للحصول على دخل الضمان اإلضافيتم ماذا أفعل لو 

  -ستئناف فورا إذا تم رفض طلبم بإجراءات االق

 !، بل تصرف بسرعةرظالتنت

بات الحصول على دخل الضمان اإلضافي. يجب أن تقوم باجراءات لكب مكتب الضمان االجتماعي بعض األخطاء برفضه لطأحيانا يرت

.حتى قبل أن تبحث عن محام   –االستئناف فورا   

دة "اعااالستئناف االول يسمي  .ينبغي لك ان تقدم طلب االستئناف مرتين لكي تكون لديك المحكمة 2019بداية من شهر ابريل س 

قدم االستئناف مرة  –االعتبار". و سيراجع مكتب الضمان االجتماعي ملفك اعادة. لو رفضوك بعد هذه الخطوة مرة اخري ال تستسلم 

محكمة من امام القاضي. قيام الاخري ل  

تقدم طلب االستئناف,  كل مرةلتراجع قرارها بالرفض. )SSA(لتقديم طلب االستئناف إلدارة الضمان االجتماعي  يوما فقط 60لديك عادة 

و  دخل الضمان اإلضافي(مكتب الضمان االجتماعي العادة العتبار في رفض ملفك. و لو انقطعت المزايا ) تطلب يوما  60يتوفر عندك 

حتى يتسنى لك االستمرار بالحصول على المزايا  من تاريخ صدور القرارأيــام  10خــالل فعليك االستئناف انت حاصل عليها  

 إدارة الضمان االجتماعي قرارها بشأن ملفك. تصدر ا بينم

 

 


