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)SSD( إعانات االعاقة الخاصة بالضامن االجتامعي
يتم متويل هذا الربنامج من خالل رضائب الضامن االجتامعي التي   •

يدفعها العامل و صاحب العمل
تستند اإلعانات عىل تاريخ عمل    •

العامل يحصل عىل إعانات ميديكري تلقائياً بعد الحصول عىل   •
إعانات االعاقة ملدة سنتني  

إعانات العجز متتد ل-  •
           • العامل املكفوفني أو العاجزين عن العمل

           • أطفال هؤالء العامل
     • أرامل أو أرمالت العامل 

     • البالغني املعاقني منذ الطفولة 
•      ليكن العامل مؤهالً يجب أن يكون قد كسب ما يكفي من 

”النقاط” من خالل العمل الخاضع للرضيبة
يستند مبلغ اإلعانات الشهري عىل مبلغ أرباح الضامن االجتامعي   •

املسجل للعامل

)SSI( إعانات دخل الضامن التكمييل
يتم متويل هذا الربنامج من االيرادات العامة من الرضائب  •

اإلعانات ال تستند عىل تاريخ عمل  •
يف معظم الواليات املستفيدون سوف يكونون مؤهلني للحصول   •

عىل ميديكيد و طوابع الطعام )فود ستامبس(
إعانات دخل الضامن التكمييل تدفع ل-  •

           • الكبار يف السن )و هم الذين تتجاوز اعامرهم ٥٦ عاماً(
           • املكفوفني و األطفال و البالغني املعاقني

ليكن الشخص مؤهالً يجب إن يكون  •
           • من ذوي الدخل املنخفض )أو الذين لديهم دخل و

               ممتلكات بسيطة أو ليس لديهم أي دخل أو أي ممتلكات(
           • مواطناً أمريكياً أو حاصالً عىل الجنسية األمريكية أو

               يكون ضمن فئة من الفئات التي تنطبق عليها الرشوط من
               غري املواطنني األمريكيني

مبلغ اإلعانات الشهري يتفاوت و لن يجاوز أقىص مبلغ تحدده   •
الحكومة الفيدرالية

برامج الضامن االجتامعي و دخل الضامن التكمييل هي برامج 
فيدرالية تقدم املساعدة للمعاقني.   



Social Security Disability (SSD) and Supplemental Security Income (SSI) Benefits 

Multi-language Service الخدمات بلغات متعددة  

http://socialsecurity.gov/multilanguage
Online application  (استامرة الطلب عىل اإلنرتنت)  

https://secure.ssa.gov/apps6z/radr/Controller?p=scr001 
English Sources (مصادر بالغة االنجليزية) - Official website of the 

U.S. Social Security Administration
http://socialsecurity.gov/pubs/10024.html

www.heartlandalliance.org/
refugeehealth

For more information about 
the IHOP Project, contact: 

refugeehealthprograms@heartlandalliance.org
(773) 751-4073

SSD
•	 Financed	with	Social	Security	taxes	paid	by	a	

worker and his/her employer
•	 Benefits	are	based	on	prior	work	history
•	 The	worker	gets	Medicare	coverage	automati-

cally after receiving disability benefits for two 
years

•	 Disability	benefits	are	payable	to:
																•	Blind	or	disabled	workers
																•	Their	children
																•	Their	surviving	spouse
																•	Adults	disabled	since	childhood
•	 To	be	eligible	the	worker	must	earn	sufficient	

credits	based	on	taxable	work
•	 The	amount	of	the	monthly	benefits	is	based	

on the Social Security earnings record of the 
insured worker

SSI
•	 Financed	with	general	revenue	from	taxes
•	 Benefits	are	not	based	on	prior	work	history
•	 In	most	states,	beneficiaries	will	automatically	

be eligible for Medicaid or SNAP benefits (food 
stamps)

•	 SSI	benefits	are	payable	to:
																•	Individuals	65	or	older
																•	Blind	or	disabled	adults	and	children
•	 To	be	eligible	a	person	must:
																•	Have	limited	income	and	resources
																•	Be	a	U.S.	citizen	or	national,	or	in	one	of
                   certain categories of aliens, including 
                   refugees
•	 The	monthly	payment	varies	up	to	the	 

maximum	federal	benefit	rate

The Social Security and Supplemental Security 
Income disability programs are federal  
programs that provide assistance to people 
with disabilities. 

يتم استخدام عملية من خمس خطوات من قبل إدارة الضامن االجتامعي 
لتقرير ما اذا كنت معاقاً. الخطوات تشمل األسئلة التالية:

1.   هل تعمل؟
2.   هل حالتك ) إعاقتك( شديدة؟

3.   هل توجد إعاقتك يف الئحة  إدارة الضامن االجتامعي لحاالت اإلعاقة؟
4.   هل ميكنك القيام بالعمل الذي كنت تقوم به سابقاً؟

5.   هل ميكنك القيام بأي نوع آخر من العمل؟   

لتكن مؤهاًل للحصول عىل اإلعانة 
يدفع الضامن األجتامعي فوائد شهرية من خالل هذين الربنامجني 

لالشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة فقط .

للمزيد من املعلومات عن “برنامج التوعية الصحية 
للعراقيني” )IHOP( اتصل ب-

اإلعاقة بالنسبة الدارة الضامن االجتامعي هي مستندة عىل عدم 
القدرة عىل القيام بأي عمل. الشخص يعترب معاقاً اذا استوفيت هذه 

الرشوط الثالثة: اذا مل يكن قادراً عىل القيام بالعمل الذي كان يقوم به 
سابقاً و ال ميكنه القيام بأعامل أخرى بسبب حالته الصحية و  إعاقته 

ستستمر ملدة أكرث من سنة أو ستؤدي اىل وفاته.   

Disability under SSA is based on your inability 
to work. You are considered disabled if all three of 
these conditions apply: you cannot do work that 
you did before; you cannot do other work because 
of your medical condition; and your disability has 
lasted	or	is	expected	to	last	for	at	least	one	year	or	
to result in death.

Qualifying for benefits
Only individuals who have a severe disability may 
qualify for benefits under either program.

A five-step process is used by the Social Security 
Administration to decide whether you are disabled. 
The process involves the following five questions:
1. Are you working?
2. Is your condition severe?
3. Is your condition found in the SSA list of dis-

abling conditions?
4. Can you do the work you did previously?
5. Can you do any other type of work?

التقدم بطلب
يجب التقدم بطلب للحصول عىل إعانات اإلعاقة حاملا تصبح معاقاً. 
لتقديم طلب ميكنك االتصال أو زيارة مكتب الضامن االجتامعي أو 
مكتب إدارة الخدمات االنسانية لوالية الينويز. و ميكنك أيضاً ملء 
طلب يف موقع الضامن األجتامعي عىل اإلنرتنت )و هذه عادًة هي 

أرسع و أسهل طريقة(. 
Applying 
You should apply for disability benefits as soon as 
you become disabled. To apply you may call or visit 
your local Social Security Office or obtain an  
application from the Illinois Department of Human 
Services. You can also apply online (this is usually 
the fastest and easiest way to apply).

يقدم مكتب الضامن االجتامعي خدمة الرتجمة مجاناً لذوي االنجليزية 
املحدودة و يقدم أيضاً معلومات كاملة عن جميع خدمات و برامج 

الضامن االجتامعي بلغات متعددة مبا يف ذلك اللغة العربية.

For people with limited English, Social  
Security Administration offers information  
regarding its programs as well as interpretation 
services in several languages, including Arabic.


