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دوفرتهذاتالتثيدحتمعلوماتتعنتالضرائبتوالمخصصاتتوالتكاليفتالخاصةتببرنامجتSocial Securityت(الضمانت
االجتماعي)تلعامتحتحت.ت تغيرتبعضتاألرقامت لقائ ًياتكلتعام،تبموجبتالقانون،تلمواكبةتالتغيراتتالتيت ثيثت
علىتمستوىتاألسعارتواألجور.

معلومات تخص األشخاص العاملين
ضرائب برنامج ( Social Securityالضمان االجتماعي) وبرنامج Medicare
ضرائب برنامج
2019 Social Security
(الضمان االجتماعي)

2020

ٌ
الموظف/صاحبتالعملت(كلتعلىت
حية)

6.2%تعلىتاليخلتوحتىت
$حح,9ت13

6.2%تعلىتاليخلتوحتىت
$حح137,7

أصثابتالمهنتالثرة
*دمكنت عودضهاتمنتمخصصاتت
الضرائبتعلىتاليخل

*12.4%تعلىتاليخلتوحتىت
$حح,9ت13

*12.4%تعلىتاليخلتوحتىت
$حح137,7

SocialSecurity.gov

ثيدحتحتحت
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ضرائب برنامج Medicare
الموظف/صاحبتالعملت
ٌ
(كلتعلىتحية)
أصثابتالمهنتالثرة
*دمكنت عودضهاتمنتمخصصاتت
الضرائبتعلىتاليخل

2020

2019
1.45%تعلىتجميعتاليخول
*2.9%تعلىتجميعتاليخول

1.45%تعلىتجميعتاليخول
*2.9%تعلىتجميعتاليخول

ً
فعةتأدضات0.9تفيتالمئةتإضافيةتعلىتاليخولتالتيت زديتعنتمبالغتمعينةتكضرائبت
تديفعتأصثابتاليخولتالمر
خاصةتببرنامجت.Medicareتلمزديتمنتالتفاصيل،تراجعتInternal Revenue Serviceت(دائرةتاإلدراداتتالياخلية).
نقاط العمل
ساعيكتالوظيفةتالتيت عملتبهاتعلىتكسبتالنقاطتالتيت ؤهلكتللثصولتعلىتمخصصاتتSocial
ً
ثتاجتإلىتكسبهاتلتكونتمؤهالتللثصولتعلىت
Securityت(الضمانتاالجتماعي).تودعتميتعيدتالنقاطتالتيت
مخصصاتتSocial Securityت(الضمانتاالجتماعي)تعلىتعمركتونوعتالمخصصاتتالتيت تقيمتبطلبتللثصولت
عليها.تدمكنكتكسبتأربعتنقاطتبثيتأقصىتكلتعام.تدثتاجتمعظمتاألشخاصتإلىتكسبت40تنقطةتلكيت
دتأهلواتللثصولتعلىتمخصصاتتالتقاعي.

2020

2019
$ح1,36تدكسبتنقطةتواحية

1,410$تدكسبتنقطةتواحية

معلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات Social Security
(الضمان االجتماعي)
حدود الدخول

دثقتلألشخاصتالذدنتدتلقونتمخصصاتتSocial Securityت(الضمانتاالجتماعي)،توالذدنتلمتدبلغواتسنت
التقاعيتالقانونيةتالثصولتعلىتجميعتمخصصا همتبموجبتالقانونتالفييراليتطالماتلمت تجاوزتدخولهمت
الثيودتالموضثةتأدناه.توبالنسبةتإلىتاألشخاصتالذدنت ُو ِليواتفيتالفترةتمنتعامت1943توحتىتعامت،1954ت
ُعتبرتسنتالتقاعيتالقانونيةتهيت66تعامً ا.تو زديتسنتالتقاعيتالقانونيةت يردج ًياتكلتعامتحتىت صلتإلىت67
عامً اتلألشخاصتالذدنت ُو ِليواتفيتعامتح196توماتبعيه.

2019

2020

فيتسنتالتقاعيتالقانونيةتأوتأكبر

التدوجيتحيتلليخول

التدوجيتحيتلليخول

أقلتمنتسنتالتقاعيتالقانونية

17,640$
دتمتاقتطاعت1$تمنتالمخصصاتت
عنتكلت$تتفوقتالثي.

18,240$
دتمتاقتطاعت1$تمنتالمخصصاتت
عنتكلت$تتفوقتالثي.

فيتعامتوصولكتسنتالتقاعيت
القانونية

46,920$
دتمتاقتطاعت1$تمنتالمخصصاتت
عنتكلت3$تحتىتحلولتالشهرت
الذيت صلتفيهتسنتالتقاعيت
القانونية.

48,600$
دتمتاقتطاعت1$تمنتالمخصصاتت
عنتكلت3$تحتىتحلولتالشهرت
الذيت صلتفيهتسنتالتقاعيت
القانونية.

ثيدحتحتحت
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عملتفيتوظيفةتماتأثناءت لقيتمخصصاتتاإلعاقة،تفيجبتأنت طلعنات
حدود دخول المستفيدين من مخصصات اإلعاقة:تإذاتكنتت
ٍ
علىتدخولكتمهماتكانتتهذهتاليخولتقليلةتالثجم.تدجوزتلكتالثصولتعلىتدخولتغيرتمثيودةتخاللتفترةت
العملتالتجردبيةتالتيت صلتإلىت سعةتأشهرت(ليستبالضرورةتعلىتالتوالي)تو ستمرتفيت ل ِ ّقيتالمخصصاتت
ً
كاملة.تغيرتأنهتوبمجردتانتهاءتفترةتعملكتالتجردبيةتالتيت متيتلتسعةتأشهر،تسنقومتبتثيديتماتإذاتكنتت
ً
ستثقتالثصولتعلىتمخصصاتتاإلعاقةتأمتال.تدجوزتلكتأدضاتأنت تأهلتللثصولتعلىتحوافزتعملت
الت زالت
ً
كتفيتالعودةتإلىتالعملتمرةتأخرى.ت
أخرىتلمساعي

نشاطتمُ ِيرتلربحتكبير
(لغيرتالمكفوفين)

2019

2020

$حتت1,تشهردًا

$ح6ت1,تشهردًا

نشاطتمُ ِيرتلربحتكبير
(للمكفوفين)

2,040$تشهردًا

$ح,11تتشهردًا

شهرتفترةتالعملتالتجردبية

$ح88تشهردًا

$ح91تشهردًا

معلومات تخص األشخاص الذين يحصلون على مخصصات Supplemental
 ،Security Income )SSIدخل الضمان التكميلي)
الدفعة الشهرية من  ،Supplemental Security Income )SSIدخل الضمان التكميلي)الفيدرالي
(الحد األقصى)
2019

2020

الفرد

771$

783$

الزوجان

1,157$

1,175$

حيودتاليخلتالشهري
الفردتالذيتدعتميتدخلهتعلىت
األجورتفقط
الفردتالذيتالتدعتميتدخلهتعلىت
األجور
الزوجانتاللذانتدعتميتدخلهمات
علىتاألجورتفقط
الزوجانتاللذانتالتدعتميتدخلهمات
علىتاألجور

حتحت

19حت
7$ت1,6

1,651$

791$

3$ح8

,399$ت

2,435$

1,177$

1,195$

بشكل عام أقل من الحد األقصى لدفعة ( SSIدخل
مالحظة :إذا كان لديك دخل ،فستكون مخصصاتك الشهرية
ٍ
الضمان التكميلي) الفيدرالي .تذكر أنه يجب عليك إبالغنا بدخلك كامالً ،حيث تقوم بعض الواليات بإضافة
أموال إلى دفعة دخل ( SSIدخل الضمان التكميلي) الفيدرالي .إذا كنت تعيش في إحدى هذه الواليات،
فقد تكون مؤهالً للحصول على دفعة أعلى .يمكن أن يكون دخلك أعلى من الحدود الموضحة ،لكن يظل
بإمكانك أن تكون مؤهالً للحصول على دفعة ( SSIدخل الضمان التكميلي).
ثيدحتحتحت
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معلومات لألفراد الذين يتأهلون لبرنامج Medicare
ستزيد معظم تكاليف برنامج الرعاية الطبية  Medicareهذا العام لمواكبة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

2019
تأمين الرعاية بالمستشفى (القسم )A

ديفعتالمردضت
عنتأولتح6تدومً اتفيتالمستشفى
ديفعتالمردضتعنتالفترةتمنت61
إلىتح9تدومً اتفيتالمستشفى
بعيتمرورتح9تدومً اتفيت
المستشفى،تديفعتالمردضت(فيت
مقابلتميةت صلتإلىتح6تدومً ات
أخرى)
تديفعتالمردضتعنتأولتحتتدومً ات
دقضيهاتفيتأحيتمرافقتالرعادةت
التمردضيةتالمتخصصة
ديفعتالمردضتعنتالفترةتمنت
1تتإلىتحح1تدومتدقضيهاتفيت
أحيتمرافقتالرعادةتالتمردضيةت
المتخصصة

2020

1,364$

1,408$

341$تدوم ًّيا

352$تدوم ًّيا
704$تدوم ًّيا

$ت68تدوم ًّيا

$ح

$ح

170.50$تدوم ًّيا

176$تدوم ًّيا

المساعدة في تحمل تكاليف شراء أقساط القسم :Aتدعتميتمبلغتالقسطتالذيت يفعهتلشراءتالقسمتAتمنتبرنامجتالرعادةتالطبيةت
MedicareتعلىتعيدتنقاطتSocial Securityت(الضمانتاالجتماعي)تالتيتحصلتتعليها.تفإذاتكانتليدك:
40تنقطة

$ح

$ح

-39ح3تنقطة

240$تشهردًا

252$تشهردًا

أقلتمنتح3تنقطة

437$تشهردًا

458$تشهردًا

التأمين الطبي (القسم )B

2020

2019

القسط

135.50$تشهردًا

144.60$تشهردًا**

المستقطعات

185$تسنودًا

198$تسنودًا

تديفعتالقسمتBتماتنسبتهتح8تبالمئةتمنت كاليفتالخيماتتالمغطاة،ت
وذلكتبعيتدفعتالمردضتللمستقطعات.
مالحظة :إذا كنت تحصل على خدمات برنامج الرعاية الطبية  Medicareوكان دخلك منخفضًا ،فيجوز أن تقوم الوالية
التي تعيش فيها بدفع أقساط برنامج  Medicareالخاصة بك ،وتدفع أيضًا ،في بعض الحاالت ،المستقطعات
الخاصة بك وغيرها من النفقات الطبية النثرية التي تدفعها من أموالك الخاصة .اتصل بوكالة المساعدة الطبية
المحلية الخاصة ببرنامج ( ،)Medicaidأو الهيئات االجتماعية ،أو مكتب الرعاية االجتماعية لمزيد من المعلومات.
ً
**دبلغتالقسطتالشهريتالمعياريت.144.60$توديفعتبعضتأصثابتمستوداتتاليخلتاألعلىتأقساطاتأكبر.
ثيدحتحتحت
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عنيتإنشاءتحساب my Social Securityت(حسابت
الضمانتاالجتماعيتالخاصتبي)،تدمكنكتإنجازتالمزديت
منتاألمور.

التواصل مع إدارة Social Security
(الضمان االجتماعي)

تمراجعةتبيان Social Securityت(الضمانت
االجتماعي)تالخاصتبك.

هناكتعيةتطرقتللتواصلتمعنا،تحيحتدمكنكتالتواصلت
معناتعبرتاإلنترنت،تأوتاال صالتبناتعبرتالها ف،تأوت
الثضورتشخص ًياتإلىتمقرتإدارةتالضمانتاالجتماعي.ت
ونثنتمتوفرونتللردتعلىتاستفسارا كتومنتأجلت
خيمتك.تاستطاعتتإدارةتSocial Securityت(الضمانت
االجتماعي)تعلىتميارتأكثرتمنتح8تعامً اتالمساعيةت
فيت أمينتالثاضرتوالمستقبلتلمالدينتاألشخاصت
طوالتمسيرةتحيا همتمنتخاللت وفيرتمخصصاتت
الضمانتاالجتماعيتوالثمادةتالمالية.

تالتثققتمنتاألجورتواألرباحتالخاصةتبك.
تطباعةتخطابت ثققتمنتالمخصصات.
ت غييرتمعلوماتتاإلدياعتالمباشرتالخاصةتبك.
تطلبتالثصولتعلىتبيلتفاقيتلبطاقةت.Medicare
تالثصولتعلىتبيلتفاقيتلبيانتالضمانتاالجتماعيت
.SSA-1099/1042S

زيارة موقعنا اإللكتروني
أفضلتطردقةتإلدارةتالشؤونتالخاصةتبـتSocial
Securityت(الضمانتاالجتماعي)تمنتأيتمكانتهيتعبرت
اليخولتعلىتشبكةتاإلنترنتتوزدارةتالموقعتاإللكترونيت
.www.socialsecurity.govتدمكنكتإنجازتالكثيرتمنت
األمورتعبرتهذاتالموقع.
التقيمتبطلبتللتسجيلتفيتبرنامجتExtra Help
(المساعيةتاإلضافية)تضمنتخطةتMedicare
لتغطيةت كاليفتاألدودةتالموصوفةتطب ًيا.
التقيمتبطلبتللثصولتعلىتمعظمتأنواعت
المخصصات.
العثورتعلىتنسختمنتالنشرات.
الثصولتعلىتإجاباتتعنتاألسئلةتالشائعة.

ثيدحتحتحت
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طلبتالثصولتعلىتبيلتفاقيتلبطاقةتSocial
Securityت(الضمانتاالجتماعي)،تإذاتلمت كنتهناكت
أيت غييراتتفيتالبطاقة،تباإلضافةتإلىتمشاركةت
الوالدةتالتيت عيشتفيهاتفيتهذهتالخيمة.
توفرتبعضتمنتهذهتالخيماتتباللغةتاإلنجليزدةتفقط،ت
كماتنوفرتخيماتتالترجمةتالفوردةتالمجانيةتعبرتالها فت
أوتشخص ًياتعنيتزدارةتأحيتمكا بتSocial Security
(الضمانتاالجتماعي)تلمساعي كتفيتإدارةتالشؤونت
الخاصةتبـتSocial Securityت(الضمانتاالجتماعي).ت

اتصل بنا

ترتيب موعد لزيارة أحد مكاتبنا

إذاتلمت تمكنتمنتالوصولتإلىتاإلنترنت،تفإنناتنقيمت
العيديتمنتالخيماتتالمؤ متةتالمتاحةتعبرتالها ف،ت24
ساعةتفيتاليوم،ت7تأدامتفيتاألسبوع.تا صلتبناتمجانًات
علىتالرقمت،1-800-772-1213تأوتعلىترقمتها فناتالنصيت
،1-800-325-0778تإذاتكنتت عانيتمنتالصممتأوتضعفتفيت
السمع.

دمكنكتالعثورتعلىتأقربتموقعتألحيتمكا بناتعنتطردقت
إدخالتالرمزتالبردييتالخاصتبكتعلىتصفثةتالودبت
الخاصةتبـتخيمةت ثيديتموقعتالمكا ب.

إذاتكنتتبثاجةتإلىتالتثيثتمعتشخصتما،تفيمكنت
أنتدقومتأحيتموظفيناتباستقبالتمكالمتكتخاللتالفترةت
منتالساعةت7تصباحً اتوحتىتالساعةت7تمساءً،تمنت
االثنينتإلىتالجمعة.توللتثيثتإلىتأحيتموظفيناتباللغةت
اإلسبانية،تدمكنكتاال صالتبالرقمت1-800-772-1213توالضغطت
علىتالرقمت.7تنرجوتمنكتالتثليتبالصبرتوسعةتالصيرت
ً
واجهتمعيالتعال ًياتمنت
خاللتفتراتتاالنشغال؛تألنكتقيت
انشغالتالها ف،توفتراتتانتظارتأطولتعلىتالها فتقبلت
أنت تمكنتمنتالتثيثتإلينا.تنتطلعتإلىتخيمتك.
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إذاتكنتت نويتإحضارتوثائقتلالطالعتعليهاتفيت
ً
المكتب،تفتذكرتأنهتدجبتأنت كونتهذهتالوثائقتنسخات
ً
أصليةتأوتمعتميةتومصيقاتعيهاتمنتالجهةتالتيت
أصير ها.

