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 يليمكتلا نامضلا لخدب ةصاخلا ةدئازلا تاعوفدملا

  Arabic  -5421.14 مقر روشنملا ،2012 سرام

 امو ،اهتيهام: يليمكتلا نامضلا لخدب ةصاخلا ةدئازلا تاعوفدملا لوح تامولعمب اذه قئاقحلا نايب كدوزي

 ةصاخ ةدئاز تاعوفدم كيدل تناك اذإ كل ةحاتملا تارايخلا امو ،اهنع لوؤسملا نمو ،مهل ببست نأ نكمي

 نامضلا تاقاقحتسا نم ىرخأ عاونأل ةدئازلا تاعوفدملا اذه قئاقحلا نايب لوانتي ال.  يليمكتلا نامضلا لخدب

 .  زجعلا دض يعامتجالا نامضلا لثم ،يعامتجالا

 ؟يليمكتلا نامضلا لخدب ةصاخلا ةدئازلا تاعوفدملا يه ام .1

 ةرادإ اهتعفد يتلا يليمكتلا نامضلا لخد تاعوفدم يه يليمكتلا نامضلا لخدب ةصاخلا ةدئازلا تاعوفدملا نإ

 يعامتجالا نامضلا ةرادإ هيلإ ريشت يذلا غلبملا نم ربكأ تناك يتلاو كل"( SSA)" يعامتجالا نامضلا

لا ةرادإ لوقت يذلا غلبملاو َهتيقلت ام نيب قرفلا وه ةدئازلا تاعوفدملا غلبم نإ كنإ يعامتجالا نامض  1.لعفلاب

  2.هتيقلت دق نوكت نأ بجي

 انأو ةدئاز تاعوفدم يدل نأب يعامتجالا نامضلا ةرادإ تلاق اذإ هلعف يننكمي يذلا ام .2

 ؟ةئطاخ اهنأ دقتعأ

 10 مقر ةلئسألا عجار.  فانئتسالا كقح نمف ،ةدئاز تاعوفدم كيدل نأب يعامتجالا نامضلا ةرادإ تلاق اذإ

االدب.  هاندأ 18و 12و  عجار.  ةدئازلا تاعوفدملا عفد نم ءافعإلا بلط يف قحلا ااضيأ كيدل ،كلذ نم 

 .هاندأ 18-13 ةلئسألا

 ؟ةدئازلا تاعوفدملا هببست نأ نكمي يذلا ام .3

 يف ةدئازلا تاعوفدملا ثدحت.  ةدئازلا تاعوفدملا اهلالخ نم ثدحت نأ نكمي يتلا قرطلا نم ديدعلا كانه

 نامضلا ةرادإ ىلإ غالبإلل ةبولطم تناك تامولعم نع غالبإلا يف لشف ام ااصخش نأل نايحألا ضعب

 نامضلا ةرادإ لشفت نكلو ،مهنم بولطملا غالبإلاب صاخشألا موقي نايحألا ضعب يف.  يعامتجالا

                                                           

  ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم20 ،ةدام (أ)416.525 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  1

 (أ)416.537 ةرقفلا
 (أ)416.538 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  2



 11 نم 2 ةحفصلا

 

  

 

 نم ديزمل 5و 4 نيلاؤسلا رظنا.  يليمكتلا نامضلا لخد تاعوفدم ىلع ليدعت ءارجإ يف يعامتجالا

 .غالبإلا لوح تامولعملا

 ؟ةدئازلا تاعوفدملا عفد ةيناكمإ ضيفختل هميدقت يلع يذلا غلابإلا ام .4

 يليمكتلا نامضلا لخد كيشب صاخلا غلبملا يف رثؤت نأ نكمي يتلا ثادحألا ضعب نع غالبإلاب بلاطم تنأ

 رهشال دعب مايأ 10 نوضغ يف كلذو ،يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لوصحلا يف كتيلهأ وأ كب صاخلا

ارهش يعامتجالا نامضلا ةرادإ قرغتست ذاختال ك   3.رييغتلا هيف ثدحي يذلا غالبإ خيرات نم اادحاو ا

 ،رياني يف رييغتلا ثدح ،لاثملا ليبس ىلع.  كب صاخلا كيشلا طبضو رابتعالا يف اهتمدق يتلا تامولعملا

.  سرام رهشب صاخال كيشال يف كلذ سكعني نأ ضرتفمال نمف ،رياربف 10 هاصقأ دعوم يف تغلبأ تنأو

 صاخلا كيشلا طبض اهنكمي الف ،بسانملا تقولا يف تامولعملا ىلع يعامتجالا نامضلا ةرادإ لصحت مل اذإ

 .ةدئازلا تاعوفدملا ىلإ رمألا كب يهتني دقو ،كب

  4:ةيلاتلا تامولعملا نع غالبإلا كنم بولطم

 

 ؛بستكملا ريغو بستكملا لخدلا -

 ؛بستكملا ريغو بستكملا لخدلا يف تارييغتلا -

 ؛كترسأ نيوكت يف رييغت وأ ةماقإلا رييغت لثم ،يشيعملا كعضو يف رييغت -

 ؛لاصفنالا وأ جاوزلا وأ قالطلا -

 ؛َكتحص يف نسحت -

 ؛ىرخأ تاقاقحتسا ىلع لوصحلا ةيلهأ-

اراف اامرجم حبصت نأ-  ؛ةبقارملا وأ طورشملا جارفإلا كلذب ااكهتنم ،ا

االزنم كلتمت ال امدنع ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةحصلاب ةصاخ ةأشنم ىلإ لوخدلا-  كبيبط دقتعي وأ هيلإ دوعت 

 . اماوي 90 نم رثكأل كانه ميقتس كنأب

 تامولعم ساسأ ىلع نوكيس كب صاخلا يليمكتلا نامضلا لخد ةناعإ غلبم نأ ثادحألا نع غالبإلا مدع ينعي

 لازت ال يعامتجالا نامضلا ةرادإ تناكو تارييغتلاب يعامتجالا نامضلا ةرادإ تربخأ اذإ.  ةئطاخ وأ ةدوقفم

 . ءافعإ بلط لوح هاندأ 18-13 ةلئسألا عجارف ،ةدئاز تاعوفدم كيدل نأب لوقت

 يننأ نم مغرلا ىلع ةدئاز تاعوفدم ىلع يعامتجالا نامضلا ةرادإ ينيضاقت اذامل .5

 ؟بسانملا تقولا يف رييغت نع غلابإلاب تمق

 يف حضوم وه امك يعامتجالا نامضلا ةرادإ ىلإ تارييغتلا نع صاخشألا غلُبي ،نايحألا ضعب يف ،فسألل

 رمتسي ،لاثملا ليبس ىلع.  رابتعاال نيعب رييغتال اذه يعامتجاال نامضال ةرادإ ذخأت ال نكلو ،4 لاؤسلا

                                                           

 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20 ،ةدام 416.708 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  3

416.714 
 416.708 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  4



 11 نم 3 ةحفصلا

 

  

 

االماك يليمكتلا نامضلا لخد كيش يقلت يف صاخشألا ضعب  مهنأ نم مغرلا ىلع ،لمعلا ىلإ مهتدوع دعب 

 ال نايحألا نم ريثك يف.  يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لوصحلل نيلهؤم ريغ مهنأ وأ ااضفخم ااغلبم نوقحتسي

اراطخإ اوقلتي ىتح ةدئاز تاعوفدم نوقلتي مهنأ نوكردي  دعب ىتح وأ رهشأ دعب يعامتجالا نامضلا ةرادإ نم ا

 نوكي دقو.  ثدح اميف هل بنذ ال نكلو ،ةدئاز غلابم صخشلا ىقلتي ناك ،ةلاحلا هذه يف.  ةقحال تاونس

 .هاندأ 18-13 ةلئسألا عجار.  ةلاحلا هذه يف لضفألا رايخلا وه ءافعإلا

االوؤسم نوكي نأ نكمي يذلا ْنَم .6  ؟ةدئازلا تاعوفدملا ديدست نع 

  5:ةدئازلا تاعوفدملا ديدست نع نيلوؤسم نولاتلا صاخشألا نوكي نأ نكمي

 ؛يليمكتلا نامضلا لخد ىقلتي يذلا صخشلا ،تنأ -

 ؛هاندأ 7 لاؤسلا عجار ،تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل.  كب صاخلا ديفتسملا لثمملا -

 ؛6يليمكتلا نامضلا لخد ىقلتي اايبنجأ تنك اذإ ،كليفك ،ةنيعم فورظ لظ يف -

 نامضلا ةرادإل نكمي الو اًّيوس ةدئازلا تاعوفدملا ةرتف ءانثأ ناشيعت امتنك اذإ كتجوز/كجوز -

 ؛7كنم اهلّصحت نأ يعامتجالا

 8.ليفكلا وأ جوزلا وأ كب صاخلا ديفتسملا لثمملاب وأ/و كب ةصاخلا تاكلتمملا-

االوؤسم يب صاخلا ديفتسملا لثمملا نوكي نأ نكمي ىتم .7  ؟ةدئازلا تاعوفدملا نع 

االوؤسم نوكي فوسف عفدلا نم ديفتسملا لثمملا لبق نم دئازلا غلبملا مادختسا ةءاسإ تمت اذإ -  ةيلوؤسم 

االوؤسم ديفتسملا لثمملا نوكيسف ،كتقفن وأ كمعدل لاومألا مدختست مل اذإ  9.ةيصخش  عفد نع 

 10ا ضغب ،ةدئازلا تاعوفدملا؛ال وأ اهب ملعي ناك اذإ امع رظنل

 فرعي كب صاخلا ديفتسملا ناكو كتقفنو كمعدل ةمدختسم يليمكتلا نامضلا لخد غلابم تناك اذإ -

 كب صاخلا ديفتسملا لثمملاو تنأ نوكتسف ،اهب ملع ىلع نوكي نأ بجي ناك وأ ةدئازلا تاعوفدملاب

 يليمكتلا نامضلا لخد غلابم تناك اذإ ،كلذ عمو  11.ةدئازلا تاعوفدملا هذه عفد نع نيلوؤسم

                                                           

 ،جماربال تايلمع ليلد ماظنل يعامتجاال نامضال 416.570 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  5

02201.020 B.1 
 ،يعامتجاال نامضال  تايلمع ليلد ماظنل(ـه)j1382 ةرقفال ،ةدحتمال تايالوال نيناوق ةنودم نم 42ةدام  6

 F.02201.005 جماربلا
 ، تايلمع ليلد ماظنل يعامتجاال نامضال(ب)1383 ةرقفال ،ةدحتمال تايالوال نيناوق ةنودم نم 42ةدام  7

 F.02201.005 جماربلا
 ،ظنل يعامتجاال نامضال تايلمع ليلد ما(أ)416.537 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  8

 F.02201.005 جماربلا
 G.2.c، d.02201.005جماربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  9

 G.2.b.02201.005جمانربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  10
 .G.2.02201.005جماربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  11



 11 نم 4 ةحفصلا

 

  

 

 تاعوفدملاب ةطيحملا عئاقولاب ملع ىلع كب صاخلا ديفتسملا نكي ملو ،كتقفنو كمعدل ةمدختسم

  12.ةدئازلا تاعوفدملا نع لوؤسم تنأف ،ةدئازلا

 ؟ةدئازلا تاعوفدملا راطخإ هنمضتي نأ بجي يذلا ام .8

 بجيو.  ةدئاز تاعوفدم كيدل نأب دقتعت يعامتجالا نامضلا ةرادإ تناك اذإ ّيطخ راطخإ يقلت يف قح كيدل

 13:ا راطخإلا نمضتي نأةيلاتلا تامولعمل

 ؛ةدئاز تاعوفدم دجوت اذامل -

 ؛ةدئازلا تاعوفدملا غلبم رادقم -

 ؛تاعوفدملا يف ةدايزلا هيف تثدح يذلا( رهشألا) رهشلا -

 ؛هعفد بجي ناك امو اهعفد مت يتلا غلابملا يه ام ددحت ةمئاق -

 يقلت يف رمتستو لماكلاب عفدت ال تنك اذإ كب صاخلا يليمكتلا نامضلا لخد كيش ىلع ةيوستلا لدعم -

 ؛(٪10 نوكي ام ةداع) يليمكتلا نامضلا لخد

 (هاندأ 8 لاؤسلا رظنا( )فانئتسالا) رظنلا ةداعإ وأ/و ءافعإ بلط يف كقح -

 (فانئتسالا) رظنلا ةداعإ وأ/و ءافعإ بلط ةيفيك -

 .ينوناقلا لثمملا وأ/و كب صاخلا ديفتسملا لثمملا ىلإ راطخإ لاسرإ متيس -

 مل نكلو ،ةدئاز تاعوفدم كيدل نأب كربخأ يعامتجالا نامضلا ةرادإ نم صخش كيلإ ءاج وأ ااباطخ تيقلت اذإ

َّقلتت اراطخإ   .اادحاو كيلإ لسرتل يعامتجالا نامضلا ةرادإ لأساف ،ةيلعفلا ةدئازلا تاعوفدملاب ا

 ؟ةدئاز تاعوفدم يدل ناك ول يب صاخلا يليمكتلا نامضلا لخدل ثدحيس اذام .9

االماك ةدئازلا تاعوفدملا غلبم عفد يعامتجالا نامضلا ةرادإ كنم بلطتس  مقت مل اذإو. اماوي 30 نوضغ يف 

االهؤم لازت ال تنكو ،كلذب  يعامتجالا نامضلا ةرادإ اهنيح ذخأتسف ، يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لوصحلل 

 نامضلا ةرادإ أدبتس  14.لماكلاب يرهشلا كلخد وأ يرهشلا كلخد يلامجإ نم% 10نم لقأ وه ام 

امئاد كنكمي.  ةدئازال تاعوفدمالب راطخإل كمالتسا نم اماوي 60 دعب لاومألا ليصحت يف يعامتجالا  ا

 بلطت نأ كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع.  تقو يأ يف كبترم نم اهمصخ متيس يتلا ةبسنلا رييغت نأشب ضوافتلا

الود 20 دادس كنكمي ناك اذإ ام يعامتجالا نامضلا ةرادإ نم .  هعفد كنكمي ام لك كلذ ناك اذإ ايًّرهش ارا

االايتحا كانه نأ يعامتجالا نامضلا فشتكا لاح يف ،كلذ عمو  غلبمل كعفد ىلع قفاوي نلف ،كلذ نأشب 

 15.ضفخم

                                                           

 G.2.a.02201.005جمانربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  12
 تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا ؛416.558 لال نوناق نمةرقفال ،ةيالرديفال حئاو 20ةدام  13

 02201.025 جمانربلا
 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام ؛ 416.570 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  14

416.571 
 416.571 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  15



 11 نم 5 ةحفصلا

 

  

 

 ؟مصخلا تايلمع فاقيإو ةدئازلا تاعوفدملا غلابم يف نعطلا يننكمي له .10

 لاسرإ كيلع ،تارييغت يأ ثودح نود يليمكتلا نامضلا لخد ىلع كلوصح رارمتسال.  كلذ كنكمي ،معن

ضرتفت  نامضلا ةرادإ  16. ةدئازال تاعوفدمال راطخإل كمالتسا نم مايأ10 كب صاخلا نعطلالالخ 

 ليبس ىلع. راطخإلا خيراتل ةيلاتلا مايأ ةسمخلا زواجتي ال دعوم يف راطخإلا" ملستت" فوس كنأ يعامتجالا

 خيرات لبق هتملتسا كنأ يعامتجاال نامضال ةرادإ ضرتفت فوسف ،رياني 1 خيراتب راطخإلا ناك اذإ ،لاثملا

 10 لالخ نعطلا ميدقتب تمق اذإ.  رياني 15 خيرات لبق كب صاخال نعطال ميدقت كيلع نوكيسو رياني 5

 نعطلا مدقت مل اذإو.  رارق ذاختا متي ىتح ةدافتسالا غلبم ضفخب يعامتجالا نامضلا ةرادإ موقت نلف ،مايأ

 تاعوفدمال راطخإل كمالتسا خيرات نم اماوي 60 اللخ نعطال ميدقت بلط كناكمإب الزي ال ،مايأ 10 لالخ

 ىلع لوصحلل.  نعطلا ءانثأ كب صاخلا يليمكتلا نامضلا لخد غلبم ضيفخت متيس نكلو  17.ةدئازلا

 ،نعطلا تاءارجإ لوح تامولعم ىلع لوصحلل.  18و 12 نيَلاؤسلا عجار ،نعطلا ميدقت لوح تامولعم

: ىلع اهدجتس ،نعطلا لوح يعامتجالا نامضلا ةرادإ تارادصإ عجار

http://www.socialsecurity.gov/pubs/10041.html . 

 ةرادإ ىلإ ةدئاز تاعوفدم يأ دادس ىلإ رارطضالا بنجتل هب مايقلا يننكمي يذلا ام .11

 ؟يعامتجالا نامضلا

 ةداعإ بلط: يعامتجالا نامضلا ةرادإ ىلإ عفدلا ىلإ رارطضالا بنجت ةلواحمل ةفلتخم قرط سمخ كانه

 ،(تقولا سفن يف) ءافعإالو نعطالو ،(ءافعإلا) ةدئازال تاعوفدمال دادرتسا نم ءافعإالو ،(نعطلا) يف رظنلا

 .هاندأ تارايخلا هذه نم رايخ لك حرش مت.  سالفإلاو ،ةيوستلاب عفدلاو

  ؟نعطلا ميدقت يننكمي ىتم .12

 18:ةيلاتلا تالاحلا يف نعطلا ميدقت كنكمي

 حيحص ريغ ةدئازلا تاعوفدملا راطخإ يف نودملا لخدلا غلبم ناك اذإ -

 حيحص ريغ ةدئازلا تاعوفدملا راطخإ يف نودملا ةدافتسالا غلبم ناك اذإ -

 ؛يعامتجالا نامضلا ةرادإ هتركذ يذلا غلبملا سفنب نيدم كنأ دقتعت ال تنك اذإ -

  ،ةدئاز تاعوفدمب نيدم ريغ كنأ دقتعت تنك اذإ -

 19(.كلذ ىلإ امو ،جوزلا ،ضّوفملا ديفتسملا تنك اذإ ،يأ)دادسلا نع لوؤسم ريغ تنك اذإ  -

                                                           

 (ب)416.1336 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  16
 416.1409 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  17
 416.1408 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  18
 02201.005جمانربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  19

http://www.socialsecurity.gov/pubs/10041.html
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ارداق نوكت ىتح" يمسر ريغ عامتجا" لالخ نم كتلاح يف رظنلا ةداعإ بلطت نأب يصون  يأ ةلباقم ىلع ا

 ةرادإ داقتعا ببس مهفت ال تنك اذإ  20.نامضلا ةرادإ نم صخش كتلاح ةعجارمل كعم ثدحتلل يعامتجالا

 يعامتجالا نامضلا ةرادإ نم ضّوفملا صخشلا نكمتيسف ،ةدئاز تاعوفدمب نيدم كنأب يعامتجالا نامضلا

 . كل كلذ ببس حرش نم

 كيدل ناك اذإ نعطال ميدقت كناكمإب الزي ال دقف ،اماوي 60 غلبي يذلا نعطلل يئاهنلا دعوملا كتاف اذإ

 21".هيجو ببس"

 ؟هميدقت يننكمي ىتمو ،ءافعإلا وه ام .13

 دادس ىلإ رطضت نل.  اهدادس مدع بلطتو ،ةدئاز تاعوفدمب لعفلاب نيدم كنأب رارقإ ةباثمب ءافعإلا ربتعي

 ةرادإ تضفر اذإ  22.رادإ تقفاو اذإ ةدئازلا تاعوفدملاكب صاخلا ءافعإلا بلط ىلع يعامتجالا نامضلا ة

 23.ضفرلا اذه يف نعطلا كنكمي ،كب صاخلا ءافعإلا بلط يعامتجالا نامضلا

 نعطلا ترسخ دق تنك اذإ وأ ،اهدوجوب تررقأ اذإ الإ ةدئازلا تاعوفدملا دادس نم ءافعإلا بلط كنكمي ال

 . ةدئاز تاعوفدم دوجوب كنم رارقإ ةباثمب ءافعإ بلطل كميدقت ربتعي.  كيلع ةدئاز تاعوفدم دوجو يفني يذلا

نكت مل ةدئازلا تاعوفدملا نأ حيضوت كيلع ،دادسلا نم ءافعإلا بلط مدقت امدنع  ،هباكتراب تمق أطخل ةجيتنو 

 24:يلي امم يأ كيلع قبطني

 ةيداعلا ةشيعملا تاقفن ةيطغتل لاملا ىلإ ةجاحب تنك اذإ) ةيلام ةبوعص لثمي لاملا عفد ناك نإ -

  25ع تنك اذإ؛كلخد لك كلهتست ةيرهشلا كريتاوف نأ تابثإل ريتاوف ميدقتل دادعتسا ىل(.  كب ةصاخلا

 سسأت هلجأ نم يذلا ببسلا دادسلا لطبيسف ،يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لصحت تلز ام تنك اذإ -

 نامضلا لخد ةدئاف دودحل ىصقألا دحلا كلخد زواجتي ال امدنع كلذ قبطنيو.  يليمكتلا نامضلا لخد

الود85غلبت ةدايزب ةيالولاب يليمكتلا جمانربلا /يليمكتلا  26 ؛ارا

                                                           

 416.1413 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20امةد  20
 416.1411 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  21
 416.551 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  22
 416.557 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  23
 416.550 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  24
  ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم20ةدام ؛ (ب)1383 ةرقفال ،ةدحتمال تايالوال نيناوق ةنودم نم 42ةدام  25

 416.553 ةرقفلا
 ردصملا سفن 26
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 لخد تاعوفدم ىلع ادامتعم تنك اذإ ،الثمال ليبس ىلع ،"ريمضلاو ةلادعلا عم اايفانتم" دادسلا نوكيسو -

 وأ نيمث قح نع تلزانتو ،قحال تقو يف اهتحص مدع تفشتكا مث ،كب ةصاخلا يليمكتلا نامضلا

  27؛أوسألا ىلإ كفقوم تريغ

الود 50 اهردق ةدئاز دراوم كيدل تناك اذإ -  وه اذهو ،ةيرورضال دراومال كلذ يف امب ، لقأ وأ ارا

 دصق نع مقت مل ام كب صاخلا ءافعإلا بلط ىلع ةقفاوملا متتس.  ةدئازلا تاعوفدملل ديحولا ببسلا

 وأ 28؛ةقدب وأ بسانملا تقولا يف اهتميق وأ كدراوم نع ريراقت ميدقتب دمع نع وأ

.  ةدئاز تاعوفدم ةرتف لكل اذه مادختسا نكمي 29. لقأ وأ رالود1000.01ةدئازلا تاعوفدملا غلبم  -

 تاعوفدملا تناك اذإ ام ةفرعمل ااعم ةدئازلا تاعوفدملل ةلصفنم تارتف ةفاضإ متت نل هنأ ينعي امم

 . رالود 1000.01 نم لقأ ةدئازلا

-  

 ءارجإ نع غلبت مل اذإ ،لاثملا ليبس ىلع.  ةدئازلا تاعوفدملا نم ءزج يأ دادس نم ءافعإلا بلطت نأ كنكمي

 بلط كنكمي.  يراجلا رهشلا ةياهن لبق كلذ تلعف نكلو ،يلاتلا رهشلا نم ىلوألا مايأ ةرشعلا لالخ رييغت

 30.رهش لوأب ةصاخلا ةدئازلا تاعوفدملا ءانثتساب ةدئازلا تاعوفدملا عيمج نم ءافعإلا

 لاصتالاو ،يعامتجالا نامضلا ةرادإ بتكم ىلإ باهذلا لالخ نم ءافعإلا جذومن ىلع لوصحلا بلط كنكمي

 نامضلا ةرادإ عقوم نم وأ ،كيلإ ةدحاو ةيديرب ةلاسر لاسرإب اهتبلاطمو يعامتجالا نامضلا ةرادإب

 . pdf-sa.gov/online/ssahttp://www.s.632: ىلع يعامتجالا

 ؟ءافعإلا بلط ميدقتل ينمزلا دحلا وه ام .14

 ىتح كنكمي.  تقو يأ يف دادسلا نم ءافعإلا بلطت نأ كنكمي.  ءافعإلا بلط ميدقتل ينمز دح يأ دجوي ال

 ةرادإ موقتس ،ءافعإلا بلط مدقت نأ دعب  31.ةدئازلا تاعوفدملا دادسب كمايق دعب دادسلا نم ءافعإلا بلط

ارارق ذختت نأ امإف كبلط ةعجارمب يعامتجالا نامضلا  مل اذإ يصخش رمتؤم روضحل كوعدت وأ ةقفاوملاب ا

 .ءافعإلا بلط ضفر يف نعطلا ااضيأ كنكمي  32.بسانم رارق ذاختا نم نكمتت

                                                           

  ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم20ةدام ؛ (ب)1383 ةرقفال ،ةدحتمال تايالوال نيناوق ةنودم نم 42ةدام  27

 416.554 ةرقفلا
 تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا ؛416.556 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  28

 02260.035 يعامتجالا نامضلا ،C.2.02260.025 جمانربلا
 ماظنل يعامتجالا نامضلا ؛ تايلمع ليلد416.555 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  29

  02260.030 جمانربلا
 416.551 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  30
 A.3.02260.001جمانربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  31
 416.557 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  32

http://www.ssa.gov/online/ssa-632.pdf
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 ريغ تنك اذإ ام يعامتجالا نامضلا ةرادإ ررقتس فيكف ،ءافعإلل اابلط تمدق اذإ .15

 ؟ئطخم

 33:رط نع ئطخم ريغ تنك اذإ ام يعامتجالا نامضلا ةرادإ ررقتسيلي ام قي

 ؛اهمالتسا كيلع بجوتي مل يتلا تاعوفدملا دادسب صاخلا كمازتلاب ةيارد ىلع تنك اذإ ام -

 ؛هيف تثدح يذلا تقولا يف ةدئاز تاعوفدمب نيدم كنأب ةيارد ىلع تنك اذإ ام -

 رظنلاب يعامتجالا نامضلا ةرادإ موقتس. يعامتجالا نامضلا ةرادإب ةصاخلا غالبإلا طورش تمهف -

 اذإ ام وأ ،ةيناثلا كتغل يه ةيزيلجنإلا ةغللا تناكأ ءاوسو ،ميلعتلا ىوتسمو ةءارقلا ىلع كتردق ىلإ

 ؛ءايشألا مهف بِّّعصت ةقاعإ كيدل تناك

 ؛ةيلهألا وأ ةناعإلا غلبم يف رثؤت يتلا ثادحألا نع غالبإلا ىلع تقفاو -

 ؛اهنع غالبإلا بجي ناك يتلا ثادحألاب ةيارد ىلع تنك -

 ؛غالبإلا طورشل لاثتمالا تلواح -

  ؛غالبإلا طورشل لاثتمالا -

 ؛كلذل ةصرفلاو غالبإلا طورشل لاثتمالا ىلع ةردقلا كيدل -

 نامضلا ةرادإ يف فظوم لثم يمسر ردصم نم ةللضم وأ ةحيحص ريغ تامولعم تيقلت -

 ؛كلذ ىلإ امو ،اهنم روشنم وأ ،يعامتجالا

 ريثأت يأ هل سيلو يرورض ريغ هنأب تدقتعا كنكلو ،ثدح نع غالبإلا ةرورضب ةيارد ىلع تنك -

 .ةيلهألا وأ ةناعإلا غلبم يف يدام

 ال وأ ،اهقيثوتو ةدئازلا تاعوفدملا نم دكأتلا ىلع ةرداق ريغ يعامتجالا نامضلا ةرادإ تناك اذإ: ةظحالم

 34.أطخ يأ نود نوكت نأ بجي ،ةدئازلا تاعوفدملا قئاقحل لماك حرش ميدقت عيطتست

 ؟ئطخم يننأ تررق اهنأل ءافعإلا بلط يعامتجالا نامضلا ةرادإ ضفرت دق فورظ يأ تحت .16

 35:يلي ام ةجيتن حيحص ريغ غلبم عفد دنع ةدئازلا تاعوفدملاب قلعتي اميف" ائطخما"نوكت دق 

 ليبس ىلع.  اهل اهيطعت نأ بجي ناك يتلا تامولعملا يعامتجالا نامضلا ةرادإ ءاطعإب مقت مل -

 ؛4 لاؤسلا يف هالعأ ةروكذملا تامولعملا نع غالبإلاب مقت مل تنك ،لاثملا

 ؛ةحيحص ريغ تامولعم يعامتجالا نامضلا ةرادإ تيطعأ كنأب كتفرعم -

 ؛ةرركم تاكيش تفرصو تيقلت كنأو -

 ؛يضاملا يف ةلثامم ةدئاز تاعوفدم كيدل تناك -

                                                           

 416.552 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  33
 B.1.b.02260.015جمانربلا تايلمع ليلد ماظنل يعامتجالا نامضلا  34
 ردصملا سفن  35
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 عيقوتلا ةطورشم تاحنم ميدقتب يعامتجالا نامضلا ةرادإ موقت.  اهل لثتمت ملو ةطورشم ةحنم تيقلت -

 مدع ةلاح يف( يعامتجالا نامضلا ةرادإل ديدستلا ،لاثملا ليبس ىلع) بقاوعلا مهفو بوتكم قافتا ىلع

 .  ةنيعم طورش ءافيتسا

 ىتح دراوملا قافنإ ىلع اةباتك يليمكتلا نامضلا لخد ملتسم قفاو ،رياني نم لوألا يف: لاثم -

 ،سرام 31 لولحب كلذ لعفي مل اذإ هنأب حَصنيُو ،سرام 31 لولحب رالود 2000

 ددسي مل اذإ. سرام 31 ىإل رياني 1 نم يليمكتلا نامضلا لخد تاكيش ديدست هيلع نوكيسف

 .ائاطخم نوكيسو ةدئاز تاعوفدم هيلع نوكيسف ،سرام 31 لولحب

 ةلاح يف ،لاثملا ليبس ىلع.  لزانتلا بلطي يذلا صخشلا ىلإ ريغلا ةفرعم وأ أطخلا ةمهت هيجوت نكمي ال

 رثؤي نأ نكمي ثدح نع غالبإلا يف دلاولا قافخإ ضرف نكمي ال ،يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لفط لوصح

 دلاولا نأ ينعي ال اذهو.  ئطخم ريغ لفطلا نوكيس.  هتيلهأ وأ لفطلاب صاخلا يليمكتلا نامضلا غلبم يف

  36.دادسلا نع لوؤسم ريغو ئطخم ريغ ضّوفم ديفتسمك

 بعصلا نم ناك اذإ ام يعامتجالا نامضلا ةرادإ ررقتس فيكف ،ءافعإ بلط تمدق اذإ .17

 ؟ةدئازلا تاعوفدملا دادس يلع

 بعصلا نم هنأ اًّيئاقلت يعامتجالا نامضلا ةرادإ ربتعتسف اذإ ،يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لصحت تنك اذإ

 كنأ راهظإ ىلإ جاتحت فوسف ،يليمكتلا نامضلا لخد ىلع لصحت دعت مل اذإ.  ةدئازلا تاعوفدملا ديدست كيلع

 عيمج قافرإب موقت نأب يصون.  كب ةصاخلا تاقفنلاو لخدلا ىلإ اادانتسا ،ةدئازلا تاعوفدملا ديدست عيطتست ال

 فوشكلاو ريتاوفلا ،لاثملا ليبس ىلع) ءافعإلا بلط جذومن عم كفقوم معدت اهنأ دقتعت يتلا تادنتسملا

 لوح ةلئسألا ضعب لامكإ وأ اذه قافرإ ىلإ جاتحت ال(.  يعامتجالا نامضلا ةرادإ نم تاباطخو ةيفرصملا

 37.ال تنك اذإ كب ةصاخلا تاقفنلاو لخدلا ةقشملا ضرتفي هنأل ؛يعامتجالا نامضلا لخد ىقلتت لازت

 ةدئازلا تاعوفدملا ديدست بعصلا نم نوكي نل هنإ لوقت يعامتجالا نامضلا ةرادإ نأل ءافعإلا ضفر مت اذإ

داق نوكت دقف ،(كب صاخلا يلاملا عضولا ءوس) فورظلا يف رييغت كيدلو  نم نوكيس هنأ راهظإ ىلع ارا

 . ةدئازلا تاعوفدملا ديدست بعصلا

 ؟(امهيلك) ءافعإو فانئتسا بلط ميدقتب موقأ نأ لقعي فورظلا نم يأ تحت .18

 نامضلا ةرادإ ىلع بجي.  ءافعإال بلطو اماوي 60 لالخ فانئتسالا كيلعف ،هلعف بجي امم اادكأتم نكت مل اذإ

 38.االوأ فانئتسالا ةجلاعم يعامتجالا

                                                           

36 SI 02260.010.B.3 
 416.553 ةرقفال ،ةيالرديفال حئاولال نوناق نم 20ةدام  37
 12/22/2010 ،نايرسال خيرات EM-10092يعامتجالا نامضلا ةرادإ ئراوط ةلاسر  38
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 ؟ةيوستلل عفدلا وه ام .19

 لمشت  39.لماكلاب عفدك قحتسملا يلامجإلا غلبملا نم يعامتجالا نامضلا ةرادإل لقأ غلبم عفد ضرع كنكمي

 :يعامتجالا نامضلا ةرادإ اهيعارتس يتلا لماوعلا

 ؛هلمكأب نيدلا دادس ىلع كتردق -

 ؛لبقتسملا يف وأ نآلا ةيوستلا ةيناكمإ -

 ؛كنيد لباقم كب صاخلا ضرعلا غلبم -

 ؛اهب ةطيحملا فورظلاو كيدل يتلا ىرخألا تايوستلا -

 ةدئازلا تاعوفدملا ةداعتسال ةمكحملا ىلإ كباهذل يعامتجالا نامضلا ةرادإ اهلمحتتس يتلا ةفلكتلا -

 ةرادإل ةدئازلا تاعوفدملا نم ءافعإلل سلافإلا نلاعإل اابلط مدقأ نأ يننكمي له .20

 ؟يعامتجالا نامضلا

 ريغ نيدك يليمكتلا نامضلا لخدل ةدئازلا تاعوفدملا لمشتل سالفإلا ةمكحمل سامتلا ميدقت كنكمي.  معن

 صخش ةراشتسا كيلعف ،قيرطلا اذه يف رارمتسالا ديرت تنك اذإ  40.هنع ءافعإلا نكمي ثيح نومضم

 . سالفإلا نوناق يف صصختم

 ؟لبقتسملا يف ةدئازلا تاعوفدملا بنجت يننكمي فيك .21

 يعامتجالا نامضلا تاقاقحتسا غلبم يف رثؤت نأ نكمي يتلا كتايح يف تارييغتلا ةفاك نع غالبإلا -

 ظافحلاو اةباتك تاريغتلاب يعامتجالا نامضلا ةرادإ غالبإ لضفألا نم.  كب ةصاخلا ةيلهألا وأ هاقلتت يذلا

 دعوملا كب ةصاخلا ةخسنلا يف بتكا.  يداعلا ديربلا وأ ينورتكلإلا ديربلا ربع هلاسرإب تمق امم ةخسن ىلع

 مقرو ،تقولاو ،خيراتلا نيودتب مقف ،فتاهلا قيرط نع غالبإلاب تمق اذإ.  ديربلا يف هعضوب هيف تمق يذلا

 . هيلإ تثدحت يذلا صخشلا مساو ،هب تلصتا يذلا فتاهلا

 يقلتل كقاقحتسا مدع يف كش كيدل ناك اذإ يعامتجالا نامضلا ةرادإ نم هتيقلت يذلا لاملا قفنت ال -

 ةلاسر كءاطعإ يعامتجالا نامضلا ةرادإ تضفر اذإ.  رمألا اذهب يعامتجالا نامضلا ةرادإ غلبأ.  لاملا اذه

 نم ةدعاسملا بلطاو كب صاخلا سرغنوكلا وضع وأ يكيرمألا خويشلا سلجم وضعب لصتاف ،ةبوتكم ديكأت

 ةرادإ ىلإ هتداعإ ىلع رداق ريغ تنك اذإ.  بتكملا اذه يف يعامتجالا نامضلا اياضق ىلوتي يذلا صخشلا

 . ةلكشملا هذه لح ىتح كب صاخلا فرصملا يف هقبأ.  هقفنت الف ،يعامتجالا نامضلا
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 ةصاخلا ةيلهألا وأ ةدافتسالا غلبم" لخدلا" اذه يف رثؤي نأ نكمي فيكو ةينيعلا ةنايصلاو معدلا مهف -

 اذه لوح انب صاخلا روشنملا ىلع علطا ،ةينيعلا ةنايصلاو معدلا نع تامولعم ىلع لوصحلل.  كب

 : ىلع عوضوملا

-recipients-and-applicants-g/publications/ssihttps://www.disabilityrightsca.or
 can-maintenance-and-support-kind-in-about-knowing-not 

ًّالك ىقلتت تنك اذإ: ةظحالم  غلبت نأ بجي ،يعامتجالا نامضلا لخدو زجعلل يعامتجالا نامضلا لخد نم 

 . امهنم لك نع لوؤسملا لماعلا ىلإ تارييغت يأ نع

 ؟ةدئازلا تاعوفدملا بنجت لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا يننكمي نيأ نم .22

 ،مث "حاروشنملا ىلع لص"ىلإ لقتنا .  www.ssa.govىلع يعامتجالا نامضلا ةرادإ عقوم ةرايزب مق 

 كنكمي."  يعامتجالا نامضلا لخد ءوض ةرئاد" ددح مث ،ةلدسنملا ةمئاقلا يف" يعامتجالا نامضلا لخدم"

 تاروشنم لمشتو.  اهتءارق يف بغرت يتلا يعامتجالا نامضلا لخد ءوض ةرئاد تاروشنم نم يأ رايتخا

 تابيترت"و ،"كب ةصاخلا بساكملا غالبإلا"و ،"تايلوؤسملاو قوقحلا" ،ةزرابلا  يعامتجالا نامضلا لخد

 . ريثكال اهريغو ،"ةشيعملا

 ،نيلومملل ةلماكال ةمئاقال ىلع عالطالل ،ةفلتخم رداصم نم الايومت Disability Rights California ىقلتت

 /http://www.disabilityrightsca.orgةرايزب لضفت 

Documents/ListofGrantsAndContracts.html. 
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