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منظومة كاليفورنيا للحماية والدفاع
مدفوعات المبالغ الإجمالية واستحقاق الحصول على SSI
أكتوبر 2017، مطبوعة #5604.14 
ملحوظة: تحتوي هذه المطبوعة على معلومات عامة فقط.  لكل شخص وضع مختلف عن الآخر.  تأكد من استشارة محامي أو مدافع ممن على علم بهذه الأمور للحصول على نصيحة محددة.
لكثير من الناس استفسارات بخصوص تأثير مدفوعات المبالغ الإجمالية (مرة واحدة فقط) على استحقاقهم للحصول على دخل الضمان الإضافي SSI, Supplemental Security Income)).  سوف تناقش هذه المذكرة كيفية تأثير مدفوعات المبالغ الإجمالية على أحقية الحصول على SSI.
ما هو المبلغ الإجمالي lump sum؟
المبالغ الإجمالية هي مبالغ مدفوعة غير متكررة ولا تتوقع أن تحصل عليها مرة أخرى في المستقبل.  ولا يتضمن هذا الأموال الشهرية التي تحصل عليها من المساعدات الخاصة بالضمان الإجتماعي مثل SSI.  
ما هي أمثلة المبالغ الإجمالية؟
تضمن أمثلة مدفوعات المبالغ الإجمالية شيك مالي بأثر رجعي لمرة واحدة من الضمان الإجتماعي، مدفوعات (IHSS, In-Home Supportive Services) ذات أثر رجعي، هدية مالية، ميراث، الفوز في القرعة، والأموال المتلقاة بدلا عن الدخل أو مصدر.
كيف يمكن للمبلغ الإجمالي أن يؤثر على مساعدات SSI الخاصة بي؟ 
قد يؤدي هذا إلى تقليل الدخل الشهري الخاص بSSI الذي تحصل عليه أو يجعلك غير مؤهل للحصول على SSI. وهذا بسبب أن بإمكان دخلك ومصادرك أن تؤثر على قيمة SSI الشهرية.  أولا، من المهم ان تفهم بعض متطلبات أحقية الحصول على SSI وكيف يحدد برنامج  SSI الكم الذي تحصل عليه كل شهر.  قم بالإطلاع على سؤال رقم ٧ بالاسفل للتعرف على الكيفية التي يحدد بها برنامج SSI أحقيتك.  


	ما هو الدخل؟
الدخل هو أي عنصر يحصل عليه الفرد سواء إن كان في صورة مبالغ نقدية أو صورة عينية ويمكن استخدامه لتلبيه احتياجات الطعام أوالماوى.HYPERLINK  \l "EndNote1"  20 مدونة كاليفورنيا للتنظيمات C.F.R § 416.1102 P.O.M.S. SI 00810.005, متوفر على https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500810005.  (عد إلى المستند الرئيسي)  الدخل "العيني-in-kind" هو مساعدة غير مالية أو مساعدة في صورة بضائع أو خدمات (مثل الطعام والمأوى) بدلا من المال.HYPERLINK  \l "EndNote2"  https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm(عد إلى المستند الرئيسي) 

بالنسبة لأحقية الSSI، يوجد أيضًا نوعين من الدخل، واحد يسمى دخل مكتسب، ودخل غير مكتسب، وهذا لتحديد قيمة المساعدات الشهرية الخاصة بك.  الدخل المكتسب هو الدخل الذي يمكن استلامه في صورة نقدية أو في صورة عينية ويتكون من الأجور، صافية المكتسبات من العمل المستقل، المدفوعات مقابل الخدمات في ورشة عمل منعزلة، أو حقوق الامتياز التي يحصل عليها الشخص في حالة نشر أعماله.HYPERLINK  \l "EndNote3"  P.O.M.S. SI 00820.001, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820001.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  للمزيد من المعلومات عن الدخل المكتسب في برنامج SSI قم بزيارة: https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500820000/. قواعد الدخل المكتسب مشروحة في الجزء التالي من  20 C.F.R. § 416.1110 وحتى 416.1112.  (عد إلى المستند الرئيسي)
الدخل غير المكتسب هو كل الدخل الذي لا يتم اكتسابه.HYPERLINK  \l "EndNote5"  P.O.M.S. SI 00830.001, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830001
   (عد إلى المستند الرئيسي. (  على سبيل المثال، يتم اعتبار مساعدات الضمان الإجتماعي ذات الأثر الرجعي والدعم العينيHYPERLINK  \l "EndNote6"  يعتبر الدعم العيني والصيانة(ISM) دخل غير مكتسب في صورة طعام أو مأوى أو الإثنين.  P.O.M.S. SI 00835.001, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835001
. (عد إلى المستند الرئيسي) على أنها دخل غير مكتسب.  لمزيد من المعلومات عن الدخل غير المكتسب قم بزيارة: https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830000.  لمزيد من المعلومات عن الدعم العيني، قم بالإطلاع على المطبوعة الخاصة بنا على الرابط: https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-applicants-and-recipients-learn-about-in-kind-support-and-maintenance-ism" https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-applicants-and-recipients-learn-about-in-kind-support-and-maintenance-ism .  بعض هذا الدخل غير المكتسب لا يتم أخذه في الحسبان فيما يتعلق بأحقيتك في SSI.  يمكنك الإطلاع على قائمة بتصنيفات الدخل غير المكتسب التي لا يتم حسابها عند تحديد أحقيتك في SSI هنا:  https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1124.htm و https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099. قواعد الدخل المكتسب مشروحة في الجزء التالي من 20 C.F.R. § 416.1120 وحتى 416.1124.  (عد إلى المستند الرئيسي) 
يوجد أيضا أشياء لا يتم اعتبارها دخل.  \l "EndNote8" 20 C.F.R. § 416.1103.  (عد إلى المستند الرئيسي)  لا يعتبر الشيء دخلا إذا لم يكن طعاما أو مأوى، وإذا كان لا يمكن استخدامه للحصول على الطعام أو المأوى.HYPERLINK  \l "EndNote9"  P.O.M.S. SI 00815.001, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500815001
(عد إلى المستند الرئيسي).  على سبيل المثال، إذا قام أحدهم بدفع فواتيرك الطبية أو فاتورة الهاتف، أو فاتورة الطبيب البيطري الخاصة بك، أو إذا حصلت على رعاية طبية مجانية، لا يتم اعتبار هذه القيمة دخلا لك.HYPERLINK  \l "EndNote10"  لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html.   (عد إلى المستند الرئيسي)  وبالرغم من ذلك، حتى لو لم يتم اعتبار هذا الشيء دخلا، سوف يتم اعتباره مصدر، وهذا ما سيتم شرحه بالأسفل.
يوجد أشياء أخرى يتم اعتبارها دخلا ولكن يتم استبعادها عند القيام بتحديد دخلك الشهري.  يتم استبعاد أول $65 من أي دخل شهري مكتسب بالإضافة إلى نصف المكتسبات الباقية لأغراض حسابات مساعدات SSI. لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html.   (عد إلى المستند الرئيسي)  يتم أيضا استبعاد أول $20 من أي دخل شهري مكتسب أوغير مكتسب.HYPERLINK  \l "EndNote12"  لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html.   (عد إلى المستند الرئيسي)  هناك عدد من الاستثناءات للدخل غير المكتسب في برنامج SSI مثل الموارد المالية المتعلقة بالدفن، مصاريف دعم الأطفال، المساعدات التعليمية، كوبونات الطعام (فوود ستامب)، وغيرها.  للحصول على قائمة باستثناءات الدخل غير المكتسب قم بزيارة:  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830099.
ما هو المصدر؟
المصدر هو شيء تمتلكه مثل النقود، الأراضي، التأمين على الحياة، الممتلكات الخاصة، أو أي شيء أخر تمتلكه يمكن تحويله إلى أموال نقدية واستخدامه للحصول على الطعام أو المأوى.HYPERLINK  \l "EndNote13"  لمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.ssa.gov/ssi/text-resources-ussi.htm.   
(عد إلى المستند الرئيسي)  بالإضافة لذلك، ما تحصل عليه من بيع أو تبادل مصدر، مثل البيت أو السيارة، لا يتم اعتباره دخل ولكن بدلا عن ذلك يظل مصدرًا.  قم بالإطلاع على الجزء رقم 7(b) بالأسفل.
يجب على الفرد أن يكون لديه مصادر غير معفية لا تتعدى قيمتها 2000 دولار وبالنسبة للزوجين لا تتعدى 3000 دولار من المصادر في أول لحظة من اليوم الأول في الشهر (منتصف ليل اليوم الأول من الشهر)   20 C.F.R §§ 416.1207(d) و 416.1205(c).  (عد إلى المستند الرئيسي). وعدا ذلك سوف تصبح غير مستحقا لمدفوعة SSI في هذا الشهر.  ويعني هذا أنه إذا تلقيت مدفوعة سوف يتم اعتبارها مصدر يتم حسابه في الشهر التالي أنك لابد أن تنفق حتى تصل إلى مستوى المصدر المحسوب (ألفين أو ثلاثة آلاف دولار) قبل بداية الشهر التالي للاستلام لكي تستمر أحقيتك في الحصول على SSI. 
ملحوظة: كمية الأموال الموجودة في حسابك البنكي في أول الشهر هي الكمية الظاهرة أمامك مخصوما منها أي شيكات معلقة (شيكات لم يتم دفعها بعد من حسابك.)HYPERLINK  \l "EndNote15"  P.O.M.S. SI 01140.200.G.3, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501140200
  (عد إلى المستند الرئيسي)
يتم استبعاد بعض الأشياء من المصادر، مما يعني أنه لا يتم حسابهم ضمن حدود مصادرك.  وهي المصادر المعفاة.  تتضمن هذه البضائع المنزلية، سيارة واحدة،HYPERLINK  \l "EndNote16"  اطلع على الهامش رقم 19 بالأسفل بخصوص المصادر المعفاة الإضافية المتعلقة بالعمل المستقل أو النشاط التجاري أو الأغراض المستخدمة في الوظيفة مثل سيارة ثانية. (عد إلى المستند الرئيسي) مساعدات الإسكان، أو أماكن الدفن.HYPERLINK  \l "EndNote17"   20 C.F.R. § 416.1210(الإعفاءات العامة من المصادر).  (عد إلى المستند الرئيسي)  للحصول على أمثلة للمصادر التي يتم استبعادها قم بزيارة الرابط قم بالاطلاع على الهامش x بخصوص التغيرات في القانون والتي تؤثر على الأقل على 20 CFR § 416.1222.  (عد إلى المستند الرئيسي): https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-1210.htm.   
ما معنى "deeming" اعتبار؟
في بعض الأحيان، يتم الأخذ في الحسبان الدخل والمصادر الخاصة بشريك الحياة  \l "EndNote19" للقواعد الخاصة بالمصادر الاعتبارية deeming قم بالإطلاع على 20 C.F.R. §§ 416.1202, 416.1203, و 416.1204.  (عد إلى المستند الرئيسي) (زوج-زوجة) أو الآباء (إذا كان الأبناء تحت سن 18 سنة) عند النظر لأحقيتك في الحصول على  SSI.  يسمى هذا "Deeming".   الدخل المعتبر هو جزء من دخل الزوج-الزوجة الذي تعيش معه أو معها أو الأبوين الذين تعيش معهم أو الداعم المالي لك (إذا كنت غير مواطن) والذي يستخدمه برنامج SSI لحساب قيمة الدخل المحسوب الخاص بك وبالتالي أحقيتك في الحصول على مساعدات SSI وكذلك قيمتها.  \l "EndNote20" قام تعديل OBRA لسنة 1989 بمد إعفاء الممتلكات الضرورية للدعم الذاتي عن طريق إزالة أي حدود للدولار أو الإرجاع ويتضمن هذا الحسابات التجارية النقدية، وأيضا يعفي هذا الممتلكات التي يستخدمها الموظف في العمل.  البند 8104 الخاص بPub.L. 101-239 والساري في مايو 1990 مرمز له عند 42 U.S.C. § 1382b(a)(3) و إبطال الأحكام المتعارضة في 20 C.F.R §§ 416.1220 و 416.1222.  على سبيل المثال، يمكن أن يتم إعفاء عربة ثانية للأسرة إذا تن استخدامها أثناء العمل ويتضمن هذا الاستخدام لتوصيل الأشياء أو إحضارها، أو حضور الاجتماعات في أماكن أخرى.  يمكن للواحد أن يحاجي بأنه يجب أن يتم إعفاء عربة ثانية عندما تكون ضرورية للذهاب من وإلى العمل.  وبالرغم من ذلك، لا يوجد سلطة قانونية لذلك.  في ال28 عاما منذ أن تم تشريع القانون، مازال على هيئة الضمان الإجتماعي SSA أن تقوم بتحديث هذه التنظيمات.  P.O.M.S. SI 0501130.500, متوفر على https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130500, و P.O.M.S. SI 0501130.501, متوفر على https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501130501.  لمزيد من المعلومات عن إعفاءات الدخل غير المكتسب قم بزيارة https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500830099
(عد إلى المستند الرئيسي)   لمزيد من المعلومات عن الاعتبار الخاص بالزوج أو الزوجة قم بزيارة https://www.ssa.gov/ssi/text-income-ussi.htm.  يمكنك أيضا الإطلاع على  20 C.F.R. §§ 416.1161 و 416.1163.  (عد إلى المستند الرئيسي)  لمزيد من المعلومات عن الاعتبار الخاص بالأطفال تحت سنة 18 سنة قم بزيارة: 
https://www.ssa.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.htm.                                                                                                                                                                                                            يمكنك أيضا الإطلاع على  20 C.F.R. §§ 416.1161 و 416.1165.  (عد إلى المستند الرئيسي)
إذا كنت طفلا تحصل على مساعدات SSI، أي مصادر زيادة عن 2000 دولار لوالد أو والدة منفردين، أو 3000 للوالدين الذين تعيش معهم سوف يتم اعتبارها لك.  كونك متلقي لSSI يعطيك الحق في 2000 دولار من مخصصات المصادر الخاصة بك.  يتم إعفاء حساب التقاعد المملوك بواسطة أحد الأبوين أو أحد الزوجين ولا يتم اعتباره إذا لم يكن الوالد-الوالدة أو الزوج-الزوجة متلقي لSSI.  
كيف يحدد برنامج SSI كم أحصل على مساعدات من SSI شهريا؟
يعتبر SSI برنامج دخل إضافي قائم على الحاجة للأشخاص ذوي الأهلية الذين لديهم إعاقة، أكفاء، أو عمرهم ٦٥ عامًا أو أكبر ولديهم دخل منخفض ومصادر محدودة.HYPERLINK  \l "EndNote23"  لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  يتم اعتباره دخل إضافي لأنه يقصد به توفير دخل إضافي للدخل والمصادر التي يتلقاها الفرد بالفعل.  تحدد هيئة الضمان الإجتماعي Social Security Administration (SSA) أحقيتك في الحصول على SSI بناءا على كمية الدخل والمصادر التي لديك.  تذكر أنه لا يمكنك أن تمتلك أكثر من 2000 دولار كمصادر إذا كنت فردا أو 3000 دولار إذا كنت متزوجا.  لمزيد من المعلومات عن متطلبات الأحقية قم بزيارة:  https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm.  
يتم تحديد القيمة التي تحصل عليها كل شهر بناءا على إعاقتك، عمرك، ووضعك المعيشي. قم باالطلاع على هذا التخطيط:  https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11125.pdf.  يتم تقليل هذه القيمة بعد ذلك بناءا على أي دخل يمكن حسابه لديك.  الدخل الذي يمكنه حسابه هو الكمية المتبقية من دخلك بعد تطبيق كل الاستثناءات المناسبة على العناصر التي يتم اعتبارها دخلا.HYPERLINK  \l "EndNote24"  لمزيد من المعلومات قم بزيارة https://www.ssa.gov/oact/cola/countableincome.html وhttps://www.ssa.gov/oact/cola/incomexcluded.html.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  
إذا كان دخلك الذي يمكن حسابه أكثر من ما تتلقاه من مساعدات من SSI سوف تصبح غير مستحقا لSSI في الشهر الذي تلقيت فيهHYPERLINK  \l "EndNote25"  20 C.F.R §§ 416.202(c) و 416.420. (عد إلى المستند الرئيسي) هذا الدخل.  إذا كان الدخل المحسوب أقل من معدل مدفوعات SSI، سوف يتم خصم الدخل المحسوب دولار لدولار من مدفوعة SSI التي تحصل عليها بعد شهرين.HYPERLINK  \l "EndNote26"  20 C.F.R § 416.420(a); P.O.M.S. SI 02005.001, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0502005001
.  (عد إلى المستند الرئيسي(  هذه العملية التي يتم فيها استخدام دخلك من شهر سابق لحساب المساعدات في الشهر الحالي يطلق عليها محاسبة شهرية بأثر رجعي.  لمزيد من المعلومات عن المحاسبة ذات الأثر الرجعي قم بزيارة:  https://secure.ssa.gov/poms.Nsf/lnx/0502005001.  
نصيحة للممارسة: إذا كنت تعلم أن الدخل الذي تتلقاه في شهر سوف يقلل من قيمة المساعدات التي تتلقاها من SSI أو سوف يكون عالي لدرجة تجعلك غير مؤهلا لأي دخل من SSI على الإطلاق، ننصحك بأنه عندما تبلغ عن الدخل لSSI أن تقوم بإلحاق حوالة مالية أو شيك بنكي من نوع Cashier's check مصدق من البنك للقيمة المالية الزائدة Overpayment.  بهذا سوف تستمر شيكات SSI الخاصة بك دون أي إنتقاص أو إنقطاع  
كيف يم التعامل مع المدفوعات الإجمالية؟
ويعتمد هذا على نوع المدفوعات التي تتلقاها.
	مدفوعات الضمان الإجتماعي ذات الأثر الرجعي

بشكل عام يتم اعتبار مدفوعات الضمان الإجتماعي ذات الأثر الرجعي التي يتم دفعها طبقا ل Title II  تتضمن مساعدات Title II تأمين التقاعد، والناجي، وتأمين الإعاقة.  (عد إلى المستند الرئيسي) نوعHYPERLINK  \l "EndNote28"  20 C.F.R. § 416.1123(d); P.O.M.S. SI 00830.210, متوفر على https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830210; أيضا قم بالإطلاع على P.O.M.S. SI 03020.040, متوفر على  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0603020040 قم أيضا بالإطلاع على P.O.M.S. SI 00830.010 للاستثناءات، متوفر على https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830010#b.    
(عد إلى المستند الرئيسي) من الدخل غير المكتسب في شهر الاستلام.  إذا كنت ستحصل على مدفوعة ضمان إجتماعي ذات أثر رجعي سوف تصبح أيضا مصدر معفي في الشهر الذي تتلقاها فيه وسوف تبقى مصدرا معفيا لمدة 9 شهور بعد ذلك.HYPERLINK  \l "EndNote29"  20 C.F.R § 416.1233; انظر أيضا إلى https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  إذا كانت الأموال مازالت لديك بعد 9 شهور، سوف يتم اعتبارها مصدر يتم حسابه لأحقيتك في SSI.HYPERLINK  \l "EndNote30"  20 C.F.R § 416.1233; انظر أيضا إلى https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11015.pdf.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  
	مدفوعات IHSS

	مدفوعات IHSS التي يحصل عليها الأزواج أو الزوجات غير المؤهلين أو الاباء أو الأمهات غير المؤهلين.  

الزوج أو الوالد غير المؤهل يعني أنهم لا يحصلون على مساعدات SSI.  المدفوعة الإجمالية ذات أثر رجعي من IHSS التي يتلقاها زوج أو زوجة أو والد أو والدة غير مؤهلين من الذين يقدمون الخدمات لطفلهم القاصر أو للزوج أو الزوجة يتم النظر إليها على أنها دخل مستثنى لأغراض اعتبارية- بمعنى أخر لا يتم اعتبارها أو حسابها ضد الطفل أو الزوج أو الزوجة الذين يحصلون على مساعدات SSI وبذلك لا تؤثر على أحقيتهم.HYPERLINK  \l "EndNote31"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); 20 C.F.R. 416.1161(a)(16); P.O.M.S. SI 01320.175(B), متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175
.  (عد إلى المستند الرئيسي)  المدفوعات المنتظمة من IHSS لشخص غير مؤهل سواء كان زوج أو والد يعيش في نفس البيت لا يتم اعتبارها للطفل الذي يحصل على SSI.HYPERLINK  \l "EndNote32"  20 C.F.R. § 416.1161(a)(16).  (عد إلى المستند الرئيسي)
بالرغم من أن القاعدة العامة تقتضي بأن الدخل يتحول إلى مصدر في الشهر الذي يلي استلامك له، طبقا لقاعدة خاصة، يتم اعتبار المدفوعة الإجمالية ذات الأثر الرجعي من IHSS التي تدفع إلى زوج أو والد غير مؤهل كمصدر معفي في الشهر الذي يلي شهر الاستلام.HYPERLINK  \l "EndNote33"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3).  (عد إلى المستند الرئيسي)  وبالرغم من ذلك يتم احتسابه كمصدر في الشهر التقويمي الثاني ويتم اعتباره للزوج أو الزوجة أو الطفل إذا كانت مدفوعة مبلغ إجمالي ذات أثر رجعي من IHSS.HYPERLINK  \l "EndNote34"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3); P.O.M.S. SI 01120.112(B)(1), متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120112
.  (عد إلى المستند الرئيسي)  على سبيل المثال إذا تم دفع مدفوعة IHSS ذات أثر رجعي لزوج أو زوجة غير مؤهل في شهر يناير، سوف يتم اعتبار هذه المدفوعة كمصدر معفي في شهر فبراير ولكن سوف يتم اعتبارها مصدر محسوب في مارس لSSI.HYPERLINK  \l "EndNote35"  يتم اعتبار المدفوعة دخلا للفرد الذي يقدم الخدمات أو الرعاية.  إذا كان الشخص غير المؤهل سواء كان زوج أو زوجة أو أب أو أم يتلقى مدفوعات خاصة بالخدمات الداعمة المنزلية لأنه يقوم بتقديم خدمات من هذا النوع لأي شخص أخر ما عدا زوجها-زوجته أو ابنه-ابنته المؤهلين، يتم تضمين هذه المدفوعات على أنها دخل Deeming معرض للاعتبار  P.O.M.S.)SI 01320.175, متوفر على https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175).  Deeming
(عد إلى المستند الرئيسي)
	مدفوعات IHSS التي تدفع لمتلقي IHSS 

لا يتم احتساب مدفوعات IHSS التي تدفع لمتلقي IHSS لتغطية خدمات IHSS على أنها دخل لتحديد أحقية متلقي SSI.HYPERLINK  \l "EndNote36"  20 C.F.R. 416.1103(b)(1); المدفوعات الخاصة بالخدمات الداعمة المنزلية (IHSS) مثل أعمال البيت، المرافق، مدبر المنزل، هي خدمات طبية أو إجتماعية وليست دخل عندما يتم دفعها مباشرة لشخص مؤهل للدفع لهذه الخدمات (P.O.M.S. SI 00815.050).  وبالرغم من ذلك، هذه المدفوعات تعتبر دخلا للشخص الذي يقدم الرعاية أو الخدمة (P.O.M.S. SI 01320.175 متوفر على  https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501320175).  
(عد إلى المستند الرئيسي)  يتم استثنائها أيضا كمصدر في الشهر الذي يلي تلقيها.HYPERLINK  \l "EndNote37"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3).  (عد إلى المستند الرئيسي)  وبالرغم من ذلك يتم احتسابها كمصدر في الشهر الثاني لتلقيها.HYPERLINK  \l "EndNote38"  20 C.F.R. § 416.1201(a)(3).  (عد إلى المستند الرئيسي)  على سبيل المثال إذا تم دفع مدفوعة IHSS لمتلقي IHSS في يناير سوف يتم اعتبار هذه المدفوعة مصدر معفي في شهر فبراير، ولكن ستصبح مصدر محسوب في مارس.
	المدفوعات الإجمالية للضمان الإجتماعي غير المتكررة

تتضمن المدفوعات الإجمالية للضمان الإجتماعي غير المتكررة مساعدات التقاعد للسكك الحديدية، مساعدات المحاربين القدماء، تعويضات العمال، ومساعدات تأمينHYPERLINK  \l "EndNote39"  20 C.F.R. § 416.1121(a).  (عد إلى المستند الرئيسي) الإعاقة.  طبقا لSSI، هذه المساعدات دخل غير مكتسب في الشهر الذي تحصل عليهم فيه، ولكن يتم اعتبارهم مصدر محسوب فيHYPERLINK  \l "EndNote40"  20 C.F.R §§ 416.1121, 416.1207(d).  (عد إلى المستند الرئيسي) الشهر التالي.  من المهم ملاحظة أن الضمان الإجتماعي Social Security قد يعتبر أو يحسب كمصدر كثير أو قليل من الدخل غير المكتسب الذي تلقيته بالفعل، والقواعد مختلفة بناءا على وضعك.HYPERLINK  \l "EndNote41" 20  C.F.R. § 416.1123(b).  (عد إلى المستند الرئيسي)  
مثال من مدونة كاليفورنيا للتنظيمات C.F.R. 20 § 416.1123: يحق لجو-وهو شخص متلقي لSSI- أيضا الحصول على مساعدات تأمين ضمان إجتماعي قيمتها 200 دولار في الشهر.  وبالرغم من ذلك، بسبب مدفوعة زيادة من مساعدات تأمين الضمان الإجتماعي، سوف يتم استقطاع 20 دولار شهريا لاسترجاع هذه الزيادة.  في أثناء عملية تعيين كمية مساعدات SSI الخاصة به، يتم تضمين مساعدة تأمين الضمان الإجتماعي كاملة ذات قيمة 200 دولار ضمن دخله غير المكتسب.  وبالرغم من ذلك، إذا كان جو يتلقى كلتا المساعدتين عندما تم الحصول على القيمة المالية الزيادة وقمنا بإضافة القيمة المدفوعة الزائدة واعتبارها دخل، سوف نقوم بحساب مساعدات SSI الخاصة به بناءا على استلامه 180 دولار كمساعدة تأمين ضمان إجتماعي.  وهذا بسبب أننا ندرك أننا قمنا بحساب مساعدات SSI الخاصة به بناءا على القيمة الأعلى عندما تم الدفع له بقيمة زائدة.
استبدال دخل أو مصدر
تم حساب بعض العناصر التي تحصل عليها بالفعل أنها دخل مادام أصبحت في صورة أو أخرى.  لكي تتجنب تكرار الحساب، هذه العناصر لا يتم حسابها على أنها دخل في SSI.  على سبيل المثال، بعض المدفوعات التي تحصل عليها من الضرائب إما ليستHYPERLINK  \l "EndNote42"  20 C.F.R § 416.1103(d).  (عد إلى المستند الرئيسي) دخل أو يتم استبعادها منHYPERLINK  \l "EndNote43"  20 C.F.R § 416.1124(c)(1).  (عد إلى المستند الرئيسي) الدخل.  مدفوعات تأمين الإعاقة والتأمين على الحياة لك ليست دخل.HYPERLINK  \l "EndNote44"  20 C.F.R § 416.1103(e).  (عد إلى المستند الرئيسي)
الأموال التي تقترضها أو الأموال التي تحصل عليها كإعادة دفع لقرض ليست دخلا ولكن مصدر.HYPERLINK  \l "EndNote45"  20 C.F.R § 416.1103(f).  (عد إلى المستند الرئيسي)  بالإضافة لذلك، بعض العناصر التي تحصل عليها ليست دخل ولكن مصدر.  على سبيل المثال الإيرادات التي تحصل عليها من بيع أو تبادل أو تبديل مصدر (مثل بيع سيارة) لا يتم اعتبارها دخل ولكن مصدر.HYPERLINK  \l "EndNote46"  20 C.F.R §§ 416.1103(c), 416.1207(e).  (عد إلى المستند الرئيسي)  كما تم التوضيح في الجزء الخاص بالمصادر بالأعلى، يتم اعتبار هذه العناصر مصادر في أول لحظة في الشهر الذي يلي الاستلام.  إذا اقترضت أموالا في سبتمبر، لا يتم اعتبارها دخلا في سبتمبر ولكنها ستصبح مصدرا لك في اللحظة الأولى من شهر أكتوبر.
إذا حصلت على أموالا نقدية بغرض إصلاح أو تبديل مصدر مستثني، مثل بيتك، وقد تم ضياعه أو اتلافه أو سرقته، لديك ٩ شهور من التاريخ الذي تلقيت فيه الأموال لتصليح أو استبدال هذا المصدر قبل أن يتم اعتبار هذه النقود كمصدر لك.HYPERLINK  \l "EndNote47"  20 C.F.R § 416.1232(a).  (عد إلى المستند الرئيسي)  يمكن أن يتم مد هذه الفترة إلى ٩ شهور إضافية إذا أظهرت سببا جيدا.HYPERLINK  \l "EndNote48"  20 C.F.R. § 416.1232(b).  (عد إلى المستند الرئيسي)  وغير ذلك سوف يتم اعتبار هذه النقود كمصدرHYPERLINK  \l "EndNote49"  20 C.F.R § 416.1232(a).  (عد إلى المستند الرئيسي) يتم احتسابه.  تصبح هذه النقود مصدرا أيضا إذا غيرت نيتك في تصليح أو استبدال هذه الملكية.HYPERLINK  \l "EndNote50"  20 C.F.R § 416.1232(d).  (عد إلى المستند الرئيسي)
	الدخل والمصادر المعفاة

لا يتم حساب بعض العناصر على أنها دخل أو مصدر على الإطلاق.  الإغاثة في وقت الكوارث هي مثال لشيء يتم تصنيفه على أنه "دخل غير مكتسب" ولكن يتم إعفاءه من عملية تحديد الدخل الخاص بك ويتم أيضًا استبعادهHYPERLINK  \l "EndNote51"  20 C.F.R § 416.1124(c)(5) و 20 C.F.R. § 416.1210(k).  (عد إلى المستند الرئيسي) من حدود مصادرك.  مثال أخر هو المدفوعات التي تدفعها لك الحكومة المحلية أو حكومة الولاية إذا كنت ضحية جريمة.HYPERLINK  \l "EndNote52"  20 C.F.R. § 416.1124(c)(17) و 20 C.F.R. § 416.1210(p) (المدفوعات التي يتم تلقيها كتعويض عن المصاريف التي صرفت أو الخسائر التي تمت نتيجة لجريمة).  (عد إلى المستند الرئيسي)
	المدفوعات الإجمالية الأخرى

إذا كنت ستتلقى أي نوع أخر من المدفوعات الإجمالية (على سبيل المثال، ميراث، هدية، مدفوعة تأمين على الحياة، أو مدفوعة إضافية على راتبك من العمل) سوف يتم حسابها كدخل في الشهر الذي تلقيتها فيه، ويتم حسابها كمصدر محسوب في الشهر التالي.HYPERLINK  \l "EndNote53"  20 C.F.R §§ 416.1104 (الدخل الذي يتم حسابه في SSI)، 416.1120 (الدخل غير المكتسب في SSI)، 416.1207 (تحديدات المصادر في SSI)، انظر أيضا see also P.O.M.S. SI 00810.41, استثناءات الدخل غير المنتظم وغير الدائم، متوفرة على  https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0500810410#c.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  
كيف يمكنني أن أقوم بما يسمى Spend down مع مدفوعة المبلغ الإجمالي؟
إذا تلقيت مبلغ مدفوعة إجمالية ، قد ترغب في إنفاق بعض هذا المال لتقليله فيما يسمى Spend down.  يمكنك أن تقوم بذلك عن طريق إنفاق المال على مصدر معفي، مثل البيت أو السيارة، أو بضائع للاستخدام المنزلي، أو المتاع الشخصي، أساسيات الشيء الممتلك للدعم الذاتي، قسط تأمين صحي، مصاريف مساحة دفن او تأمين دفن، أو تضع الأموال جانبا كجزء من "خطة للوصول إلى الدعم الذاتي" Plan to Achieve Self Support (PASS, Plan to Achieve Self Support).  20 C.F.R § 416.1210.  (عد إلى المستند الرئيسي)  
إضافة لذلك، إذا تلقيت مبلغ إجمالي وأعطيته (تخليت عنه) لقيمة أقل من قيمة السوق العادلة، قد تصبح غير مؤهل لSSI لمدة قد تصل لأكثر من ٣ سنوات.  (مناقشة هذا الموضوع تخرج عن مجال هذه المذكرة).   لمزيد من المعلومات قم بزيارة  https://secure.ssa.gov/apps10/poms.nsf/lnx/0501150007.  
وماذا عن حسابات الودائع و ABLE؟
إذا تلقيت مدفوعة إجمالية كبيرة، قد ترغب في أن تنقل هذه الأموال إلى وديعة أو حساب ABLE.
	الودائع

أحد الخيارات هو أن تضع بعض أو كل الأموال فيما يسمى وديعة OBRA- مثل ما يكون في وديعة جماعية- لكي تتمكن من استخدام الأموال في تحسين جودة حياتك دون أن تفقد المساعدات التي تتلقاها.  \l "EndNote55" P.O.M.S. SI 01120.200, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501120200
.  (عد إلى المستند الرئيسي(
يمكنك أيضا أن تقوم بإنشاء وديعة للاحتياجات الخاصةHYPERLINK  \l "EndNote56"  22 C.C.R. § 50489.9.  (عد إلى المستند الرئيسي) Special Needs Trust.  بسبب التغييرات الحادثة في قانون ودائع الاحتياجات الخاصة يمكن الآن للمستفيد من وديعة الإعاقة أن يقوم بإنشاء هذه الوديعة لنفسه أو نفسها بدلا من أن يطلب من والد الشخص المعاق المستفيد، أو الجد والجدة، أو ولي الأمر القانوني، أو المحكمة أن تقوم بإنشاء هذهHYPERLINK  \l "EndNote57"  ACWDL رقم 17-13 متوفر على  http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf.  
(عد إلى المستند الرئيسي) الوديعة.  يسري هذا التغيير على الودائع التي تم إنشائها في أو بعد تاريخ 13 ACWDL رقم 17-13 متوفر على http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL2017/ACWDL17-13.pdf.  
(عد إلى المستند الرئيسي)  ديسمبر 2016. من المهم ملاحظة أنه لابد لهذه الوديعة أن تكون قد تم إنشائها للمستفيد قبل أن يصل إلى سن 65 سنة.  \l "EndNote59"  42 USC § 1396p(d)(4)(A).  (عد إلى المستند الرئيسي)
لمزيد من المعلومات عن هذه الخيارات والخيارات الأخرى نقترح عليك أن تتواصل مع مؤسسة California Advocates for Nursing Home Reform – www.canhr.org –للحصول على نصائح وإحالات إلى محامي متخصص في هذه المجالات.HYPERLINK  \l "EndNote60"  اذهب هنا لمزيد من المعلومات Go here for more information: http://canhr.org/publications/newsletters/NetNews/Feature_Article/NN_2007Q1.htm.   (عد إلى المستند الرئيسي)
	حسابات ABLE

يمكنك أيضا أن تتطلع على موقع خازن ولاية كاليفورنيا California State Treasurer لمزيد من المعلومات عن حسابات CalABLE. متوفر على:  http://treasurer.ca.gov/able. انظر أيضا:  http://treasurer.ca.gov/able/resources/factsheets/factsheet-en-us.pdf وhttp://treasurer.ca.gov/able/resources/faq.pdf for more information.  
(عد إلى المستند الرئيسي) إذا أصبحت من أصحاب الإعاقات قبل سن 26 قد تتمكن من إدخار ما يوازي 14000 دولارا في العام، وما قد يوازي إجمالي 100000 دولار في حسابات إدخار مميزة ضريبيا تسمى حسابات ABLE قبل أن تتأثر SSI أو Medi-Cal الخاصةHYPERLINK  \l "EndNote62"  26 U.S.C. § 529A; P.O.M.S. SI 01130.740, متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740
.  (عد إلى المستند الرئيسي( بك.  يعني هذا أنه إذا قمت بإدخار أموال في حساب ABLE لن يتم تطبيق قيود أو حدود المصدر المحسوب عليك لSSI أو Medi-Cal لقيمة قد تصل إلى 100000 دولار.  أيضا يمكنك أن تحتفظ بكلا من حساب ABLE وكذلك وديعة الاحتياجات الخاصة.  
لا يتم اعتبار التوزيعات من حساب ABLE الخاص بك على أنها دخل، ويمكنك استخدام الأموال من هذا الحساب للإنفاق على مصروفات مؤهلة لذلك مثل السكن، النقل، والرعايةHYPERLINK  \l "EndNote63"  P.O.M.S. SI 01130.740(C), متوفر على .  (عد إلى المستند الرئيسي( الصحية.  فائدة أخرى لحسابات ABLE هي أنه يمكنك أن تحصل على توزيع من الحساب ولن يتم احتسابه على أنه مصدر مادام أنك تستعيد هذه القيمة لكي تدفع لمصاريف تتعلق بالإعاقة وليست متعلقة بالسكن.HYPERLINK  \l "EndNote64"  P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(a), متوفر علىhttps://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740
.  (عد إلى المستند الرئيسي(   على سبيل المثال إذا سحبت مبلغ 500 دولار من حسابك في شهر يونيو لكي تدفع لمصاريف طبية متوقعة سوف تحدث في سبتمبر، لن يتم اعتبار ال500 دولار مصدرا لشهر يونيو، يوليو، أغسطس، أو سبتمبر.HYPERLINK  \l "EndNote65"  P.O.M.S. SI 01130.740(C)(5)(c), متوفرة على https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0501130740.  
(عد إلى المستند الرئيسي(
هل لابد أن أبلغ SSI بهذه الاموال؟
نعم. لابد أن تقوم بإبلاغ الضمان الإجتماعي بخصوص هذه المدفوعات بمجرد أن تتلقاها وبحد أقصى بعد 10 أيام من الشهر الذي يلي الشهر الذي تلقيتها فيه. 20 C.F.R § 416.714(a).  (عد إلى المستند الرئيسي)


  على سبيل المثال، إذا تلقيت المدفوعة في ديسمبر، سوف يتوجب عليك أن تبلغ الضمان الإجتماعي بها في موعد أقصاه 10 يناير.
ما الذي يمكنني فعله إذا كنت أتلقى مبلغ إجمالي مدفوع؟
إذا تلقيت مبلغ إجمالي مدفوع، من الأفضل دائما أن تتكلم مع مدافع أو محامي يكون على معرفة وفهم بشروط أحقية SSI وتأثير المدفوعات الإجمالية على أحقيتك في SSI.  
نرغب في السماع منك! فضلًا قم بإكمال الاستبيان التالي بخصوص مطبوعاتنا وأخبرنا برأيك فيما نفعل!
[قم بملأ الاستبيان] .com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
للمساعدة القانونية اتصل على رقم 800-776-5746 أو قم بملأ استمارة طلب مساعدة. لكل الأغراض الأخرى قم بالإتصال على 916-504-5800 (في شمال كاليفورنيا)،  213-213-8000 (في جنوب كاليفورنيا). 
يتم تمويل Disability Rights California بواسطة مصادر متعددة، للحصول على قائمة كاملة بالممولين يرجى زيارة http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.



