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بلحفنأف   ذا تف كتف قلا رف قلافضلف ضارتعفلا يف كقح

حقك في االعتراض على القرار الذي تم اتخاذه بشأن طلبك

فإت فرنضنرفمؤخًا ف كقحف قارصفلرقمطرققةفلإ رنرتف
SecurityفSocialف) قضمريف  جذمر أ(فأوفلا يف

 قحصولف كتفIncomeفSecurityفSupplementalفف
)دخلف قضمريف قذكميكأ(ف)Supplementalف،SSIف
IncomeفSecurity(،فأوف إل رنرتف قارصةفلحر تف

 إل رقةفأوفلماككةفغياف قية،فيمكنحف قطعنفنأف
قا رنرفإت فكنتف فضو نقف كتفتقح.

إت فقلفضكنفر ضًيرف نف قلا رف قلافصدرفو سذكمذهفمنف
 اننر،فنهنركفأرلعةفمسذويرتفقكطعن،فوضاملفمرف

يكأ:

ف 	.)SSA-561إ ردةف قنظاف) قنموتجف

إ ردةف قنظافهأفما جعةفكرمكةفقطكقحفمنف	ف
ققلفشاصفقلفيارركفنأف ضارتف قلا رف ألول.ف

سننظافنأفجميعف ألدقةف قمسذادمةفنأف
 قلا رف ألول،فلرإلضرنةفإقتفأافدقيلفجديدف

نحصلف كيهفأوفضلدمه.

إت فكنتفضطكبفإ ردةف قنظافنأفقا رفضلف	ف
 ضارتعفلا يفمرفإت فكرنتفقديحفإ رقةف

مؤهكة،فنسناسلف كقحفإقتفDisabilityف
ServicesفDeterminationف)خدمرتفضحديدف
 إل رقة(ف)DeterminationفDisabilityف،DDSف
Services(فقو يذحفمنفأجلفإ ردةف قنظا.فقدف

ضذكلتفرسرئلفمنفDDSفنأف قو يةف قارصةفلحف
أثنرءفضعرمكهلفمعفإ ردةف قنظاف قارصةفلح.

إت فكنتفضطعنفضدفقا رنرفلا يفماككةفغياف	ف
 قيةف)مثلف قمدنو رتف إلضرنية(،فنسذذلف

معرقجةفإ ردةف قنظاف قارصةفلحفمنفققلفمكذقنرف
 قمحكأفأوفماكزف قدنع.فوقدفيذصلفلحف قمكذبف
 قمحكأفأوفننأفماكزف قدنعف قلافيذعرملفمعف

 قطعنف قارصفلحفقكحصولف كتفأدقة.

ف جكسةف  سذمرعفأمرمفأبدفقضرةف قلرنويف إلد راف	
.)HA-501قنموتجف (

SSA.gov

ماذا يوجد بالداخل
2 م الطعن؟  متى ُيقدَّ

2 م الطعن؟  كيف ُيقدَّ

3 استمرار المدفوعات: 

3 حقك في اختيار من يمثلك في الطعن الخاص بك 

4 التحقق من حالة االستئناف الخاص بك 

4 التواصل مع Social Security )الضمان االجتماعي( 

https://www.facebook.com/socialsecurity
https://twitter.com/socialsecurity/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.ssa.gov/
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جكسةف  سذمرعفهأفما جعةف كحفمنفققلف	ف
أبدفقضرةف قلرنويف إلد را،فأوفALJ،ف قلافقلف
يارركفنأف قلا رف ألولفأوفقا رفإ ردةف قنظا.ف

سينظافALJفنأفجميعف ألدقةف قارصةفللضيذح.

لغضف قنظاف نف قماككةف) قماكالت(ف قذأف	ف
ضطعنفلا نهر،فسياسلف قمكذبف قمحكأف كقحف
قالسذمرعفإقتفأبدفمكرضبفجكسرتف  سذمرعف

قدينرف ضارتفإجا ء.فوسذذكلتفمعكومرتفمنف
مكذبف  سذمرعفبولف مكيةفجكسةف  سذمرع،ف
وسيلومفمكذبف  سذمرعفلإرسرلفإخطررفإقيحف

 ندمرفنحددفمو دفجكسةف  سذمرع.

يمكنحفمعانةف قمزيدف نف مكيةف  سذمرعف	ف
www.ssa.gov/appeals/كتف قموقع 

.hearing_process.html

ف ما جعةفCouncilفAppealsف)مجكسف قطعوي(ف)Formف	
.)HA-501

إت فكنتف فضو نقف كتفقا رفجكسةف  سذمرعف	ف
 قارصفلح،فيمكنحفأيفضطكبفمنفمجكسف

 قطعويفما جعةف قلا ر.

يجوزفقـفCouncilفAppealsف)مجكسف قطعوي(ف	ف
رنضف كقحفقكما جعة،فأوفقدفيمنحف قمو نلةف

لرقما جعة.

إت فو نقفCouncilفAppealsف)مجكسف قطعوي(ف	ف
 كتف كقحفقكما جعة،فنسيصدرفإمرفقا ًر فجديًد ف

أوفيعيدفقضيذحفإقتفقرضأف قلرنويف إلد راف
 ضارتفمزيدفمنف إلجا ء ت.

يمكنحفمعانةف قمزيدفبولف مكيةف) كبف	ف
 قما جعةفمنفمجكسف قطعوي(ف كتف قموقعف

www.ssa.gov/appeals/appeals_process.
.html

ف ما جعةفCourtفFederalف) قمحكمةف قفيدر قية(.	

إت فكنتف فضو نقف كتفقا رفCouncilفAppealsف	ف
)مجكسف قطعوي(فلا يفقضيذح،فأوفإت فرنضف
CouncilفAppealsف)مجكسف قطعوي(ف كقحف
لرقما جعة،فيمكنحفضلديلفد وىفمدنيةفنأف

محكمةف قملر عةف قفيدر قية.

قمعانةف قمزيدفبولف مكيةف قما جعةف قارصةف	ف
لـفCourtفFederalف) قمحكمةف قفيدر قية(،ف

www.ssa.gov/appeals/ضفضلفلزيررةف قموقعف
.court_process.html

م الطعن؟ متى ُيقدَّ
إيفأهلفجزءفينقغأفوضعهفنأف قحسقريف ندف قطعنف

هوف إل ررف قزمنأف قلافيمكنحفمنفخالقهفضلديلف
 قطعن.فولاكلف رم،فقديحف60فيوًمرفمنفضرريخف

 سذالمحفقإلشعررف قارصفللا رنرفلا يف كبفأاف
 عن.فونفذاتفأنحفسذذكلتفإشعررنرفنأفغضويف

خمسةفأيرمفمنف قذرريخف قمدويف كتف قاطرب،فمرفقلف
ضثقتفقنرفأنحف سذكمذهفنأفضرريخف بق.

إت فقلفضلدمف قطعنفخاللفنذاةف60فيوًمرف قملارة،فنلدف
يضيعفبلحفنأف قطعن،فولرقذرقأفيصقحف قلا رف ألخياف

 قلاف ضالنرعفنهرئًير.ف كتفسقيلف قمثرل،فإت فقلفضطكبف
إ ردةف قنظافنأفغضويف60فيوًمر،فنلدفيضيعفبلحفنأف

 كبفجكسةف سذمرع.

إت فكريفقديحفسقبفوجيهفقعدمفضلديلف عنفنأف
قضيذحفخاللف قمهكةف قزمنيةف قمحددة،فنيجوزفأيف

نمنححفمزيًد فمنف قوقت.فيجبفأيفضلدمفقنرف كًقرفكذرلًيرف
قكحصولف كتفمزيدفمنف قوقت،فوضلكافنيهفسقبف

 قذ خيا.

إت فصردفف قيومف ألخيافمنف قمهكةف قزمنيةف قمحددةف
قذلديلف قطعنفيومفسقتفأوفأبدفأوفيومف طكةفرسمية،ف

نإيف قمهكةف قزمنيةفضمذدفإقتفيومف قعملف قذرقأ.

م الطعن؟ كيف ُيقدَّ
إت فضكليتفقا ًر فمنرفوأنتف فضو نقف كيه،فن نتف

لحرجةفإقتفإرسرلف كًقرفكذرلًيرفإقينر.فيمكنحف قذلدمف
لطكبف عنف قاف إلنذانتفلرقنسقةفقمعظلفمسذويرتف
 قطعن،فبذتفقوفكنتفضعيشفخررجف قو يرتف قمذحدة.ف

www.ssa.gov/كمرفيمكنحف قذفضلفلزيررةف قموقعف
benefits/disability/appeal.htmlفققدءف سذئنرنحف

 قاف إلنذانت.فوضكوتف قطعويف قارصةفلمسذويرتف
إ ردةف قنظافوجكسةف  سذمرعفمنفققلفقرضأف

 قلرنويف إلد رافو قما جعةفمنفققلفCouncilفAppealsف
)مجكسف قطعوي(ف قاف إلنذانت.فإيفأساعفوأسهلف
 ايلةفهوفضلديلف عنفنأف قلا رف قا إلنذانت.فكمرف

https://www.ssa.gov/appeals/hearing_process.html
https://www.ssa.gov/appeals/hearing_process.html
https://www.ssa.gov/appeals/appeals_process.html
https://www.ssa.gov/appeals/appeals_process.html
https://www.ssa.gov/appeals/court_process.html
https://www.ssa.gov/appeals/court_process.html
https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html
https://www.ssa.gov/benefits/disability/appeal.html
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أيفنمرتجف قطعنفمذربةفأيًضرفقكذنزيلف كتفموقعف
www.ssa.gov/forms.فويمكنحفكلقحف  ضصرلف

 TTY( 1-800-772-1213 لنرف قافرقمنرف قمجرنأ
0778-325-800-1(،فأوف  ضصرلفلمكذقنرف قمحكأف
SecurityفSocialف) قضمريف  جذمر أ(فقطكبفنمرتجف

 قطعن.

المدفوعات الزائدة

إت فكريفقديحفمدنو رتفز ئدة،فنسناسلفقحفإشعرًر ف
إل المحفإت فدنعنرفقحفأكثافممرفكريفيجبفأيفضحصلف
 كيه.فويااحف إلشعررفكيفيةفمطرققذنرفلإ ردةف قنظاف

نأفقا رنر،فأوف دمفضحصيلف قمدنو رتف قز ئدةف)نطكقف
 كتفهل ف“ قذنرزل”(،فأوف قسمرحفقحفلسد دف قمقكغف

لمعدلفماذكف.فوضااحفصفحذنرف كتفموقعف إلنذانتف
مرفينقغأف قليرمفلهفنأفكلفموقف.

الطعن في قرار وقف إعانة اإلعاقة

إت فضكليتفقا ًر فل نحفقلفضعدفضعرنأفمنفإ رقةف
مؤهكة،فنسذحذرجفإقتفضلديلف كبفforفRequestف

toفRightفCessationفDisabilityف–فReconsiderationف
Appearف) كبفإل ردةف قنظاف–فبقف قطعنفنأفقا رف
وقففإ رنةف إل رقة(ف)SSA-789(.فهل ف قنموتجفغياف
مذرحف قاف إلنذانت،فوقكنفيمكنحفضنزيكهف قاف قموقعف

.www.ssa.gov/forms

استمرار المدفوعات:
ف لعدفما جعةف قية:	

إت ف عنتفنأفقا رنرفل نحفقلفضعدفضعرنأفمنف	ف
إ رقةفمؤهكةفنأفغضويف10فأيرمفلعدفضرريخف

 سذالمحفقاطرلنر،فنسذسذماف قمدنو رتف قذأف
ضحصلف كيهرفلينمرفنذالفقا ًر فلا يف عنح.

ف لعدفما جعةفغياف قية:	

إت فكنتفضذكلتفSSIفوضلدمف عًنرفقكحصولف كتف	ف
قا رفغياف قأفنأفغضويف60فيوًمرفمنفضرريخف

 سذالمفخطرلنر:

ف سوففضسذمافنأف قحصولف كتف	
مدنو رضح.

ف سوففضظلف قمدنو رتف قذأفضحصلف	
 كيهرفلنفسف قمقكغفبذتفنذالفقا ًر ف

لا يف عنح.

ف إت فُرنضف قطعن،فنلدفيذعينف كيحف	
سد دفأافأمو لفقلفضكنفمؤهاًلف

قكحصولف كيهر.

ف قدفضذوقففأيًضرفأافمسر دةف قيةف	
قديحفضسذندفإقتفSSI.فوإت فضوقفتف

مسر دضحف قطقية،فسذذصلفلحفوكرقةف
 قمسر دةف قطقيةف قارصةفلح.

حقك في اختيار من يمثلك في الطعن 
الخاص بك

يمكنحف خذيررفشاصفمرفقمسر دضحفنأفضلديلف قطعنف
أوفقذمثيكح.فويمكنفأيفيكويفممثكحفمحرمًيرفأوفشاًصرف
آخافُمَؤهاًلف كتفدر يةفلحفولقانرمجفSecurityفSocialف

) قضمريف  جذمر أ(.فوسنذعرملفمعفمنفيمثكحفضمرًمرف
كمرفسنذعرملفمعح.فيمكنفقمنفيمثكحف قذصاففنيرلًةف
 نحفنأفمعظلف ألمورف قمذعكلةفلـفSecurityفSocialف

) قضمريف  جذمر أ(فوسيذكلتفنساةفمنفأافقا ر تف
نذالهرفلا يف كقح.

 فيجوزفقممثكحفضلرضأفأوفضحصيلفأافرسومفمنحفدويف
 قحصولف كتفمو نلةفكذرليةفمّنرفأوً .

يمكننرفضزويدكفلمعكومرتف نف قمؤسسرتف قذأفقدف
ضسر دكفنأف قعثورف كتفمنفيمثكح.فيذلرضتف قعديدف

منف قممثكينفرسوًمرفملرللفخدمرضهل،فوقكنفهنركف
آخاويفيلدمويفخدمرضهلفمجرنًرفإت فكنتفمؤهاًلفقلقح،ف
أوفيذلرضويفرسومًرفنلطفنأفبرلفضلفمنححفإ رنرت.ف

و ردًةفمرفيحذرجفمنفيمثكحفإقتف قحصولف كتفمو نلةف
كذرليةفمنّرفققلفضحصيلفأافرسوم.فإت فقارتف خذيررفمنف
يمثكح،فنسيذعينف كيحفإخطررنرفكذرلًيرفللقح.فيمكنحف

 سذاد مفنموتجنرف قماصصفقهل ف قغات،فClaimant’sف
RepresentativeفaفofفAppointmentف)ضعيينفوكيلف

.)SSA-1696يمثكحفنأف قطكب(ف)نموتجف

https://www.ssa.gov/forms/
https://www.ssa.gov/forms/
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التحقق من حالة االستئناف الخاص بك
سو ءفقدمتف سذئنرنحف قاف إلنذانتفأوف نف ايقف
 ققايدفأوفنأفمكذبف،فيمكنحف قذحلقفمنفبرقةف

  سذئنرففلرسذاد مفبسربفSocial Securityفmyف
 قارصفلأ.فإيفبسربفSocial Securityفmyف قارصف
لأفوف ايلةفسهكةفومايحةفوآمنةفقكذعرملفمعنر.فإت ف
قلفيكنفقديحفبسرب،فنيمكنحفإنارءفو بدف قيومف نف

.www.ssa.gov/myaccountايقفزيررةف قموقع:ف 

التواصل مع Social Security )الضمان 
االجتماعي(

ضوجدف اقف ديدةفقكذو صلفمعنر،فمثلف قذو صلف
 كتف إلنذانت،فأوف قاف قهرضف،فأوفوجًهرفقوجه.فنحنف
هنرفقإلجرلةف نفأسئكذحفوقادمذح.فسرهلفSocialف

Securityف) قضمريف  جذمر أ(فألكثافمنف85ف رًمرفنأف
ض مينف قحرضافو قمسذلقلفمنفخاللفضلديلف إل رنرتف

و قحمريةف قمرقيةفقماليينف ألشارصف و لفربكةف
بيرضهل.

تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

أنسبف ايلةفإلجا ءفأ مرلفمعفSecurityفSocialف
) قضمريف  جذمر أ(فمنفأافمكريفهأف قاف إلنذانت

www.ssa.govف(ضونافلرإلنجكيزيةفنلط).فيمكنحف
ضحليقف قكثيا.

ف  قذلدمفلطكقرقحصولف كتExtra Helpف) قمسر دةف	
 إلضرنية(فقدنعفضكرقيففخطةفMedicareفألدويةف

 قوصفرتف قطقية.

ف  قذلدمفلطكبفأغكبفأنو عف إل رنرت.	

ف  قعثورف كتفنسخفمنف قناا ت.	

ف  قحصولف كتفإجرلرتف نف ألسئكةف قارئعة.	

ف ف ندفإنارءفبسربفSocial Securityفmyف،فيمكنحف	
نعلفأكثافمنفتقح.

ف ف سذعا تفليريSocial Securityف) قضمريف	
  جذمر أ(ف قارصفلح.

ف ف قذحلقفمنفمكرسقح.	

ف ف قر ةفخطربف قذحلقفمنف إل رنرت.	

ف فضغييافليرنرضحفلا يف إليد عف قمقرشا.	

ف ف كبفلطرقةفMedicareفلديكة.	

ف ف قحصولف كتف سذمررةفSSA-1099/1042Sفلديكة.	

ف  كبفلدلفنرقدفققطرقةفSecurityفSocialف) قضمريف	
  جذمر أ(ف،فإت فقلفضللفل افضغييا تفوشرركتف

و يذحفنأفتقح.

ضذونافلعضفهلعف قادمرتفلرقكغةف إلنجكيزيةفنلط.ف
قمسر دضحف كتفإجا ءفأ مرلفمعفإد رةف قضمريف

  جذمر أ،فنونافخدمرتف قذاجمةف قفوريةف قمجرنيةف
 قاف قهرضففأوفوجًهرفقوجهف ندفزيررضحفقمكذبف قضمريف

  جذمر أ.ف

اتصل بنا

إت فقلفضذمكنفمنف قدخولف كتف إلنذانت،فننحنفنلدمف
 قعديدفمنف قادمرتف قمؤضمذةف نف ايقف قهرضف،ف كتف
مد رف قسر ةف و لفأيرمف ألسقوع.ف ضصلفلنرفمجرنًرف كتف
1213-772-800-1فأوف كتف قهرضفف قنصأف)TTY(ف
ملف رقلف0778-325-800-1،فإت فكنتفضعرنأفمنف قصَّ

أوفضعففنأف قسمع.

فيمكنفألبدفموظفينرف قادف كتفمكرقمذحفمنف قسر ةف
7فصقرًبرفبذتف قسر ةف7فمسرًء،فمنف  ثنينفإقتف
 قجمعة،فإت فكنتفلحرجةفإقتف قذحدثفمعفشاصف

مر.فقكحصولف كتفخدمرتف قذاجمةف قفوريةف قمجرنيةف
 قذأفنلدمهر،ف لَقف كتف قاطفو قزمف قصمتفأثنرءف

 قذوجيهرتف قصوضيةف آلقيةفلرقكغةف إلنجكيزيةفبذتفيجيبف
أبدف قممثكين.فسيذو صلف قممثلفمعفأبدف قمذاجمينف
 قفوريينفقمسر دضحف كتفإجا ءف قمكرقمة.فإت فكريف
منف قصعبفإنهرءفأ مرقحف قاف قهرضف،فنسنحددفقحف

مو ًد فنأفأبدف قمكرضبف قمحكيةفقكضمريف  جذمر أ،ف
كمرفسناضبفقحضورفمذاجلفنورافنأفوقتفزيررضح.ف
ناجوفمنحف قذحكأفلرقصقافوسعةف قصدرفخاللفنذا تف
  ناغرل؛فألنحفقدفضو جهفمعدً ف رقًيرفمنف ناغرلف
 قهرضف،فونذا تف نذظررفأ ولف كتف قهرضففققلفأيف

ضذمكنفمنف قذحدثفإقينر.فنذطكعفإقتفخدمذح.

https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
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يمكنحفإيجردفأقابفمكذبفقحفمنفخاللفإدخرلفرمزكف
 ققايدافنأفصفحةف قويبفضحديدفموقعف قمكرضبف

 قارصةفلنرف)مذوناةفلرإلنجكيزيةفنلط(.

إت فكنتفسُذحضافمعحفمسذند تفقكأفنطكعف كيهر،ف
نذلّكافأيفضكحف قمسذند تفيجبفأيفضكويفنسًارفأصكيةف

أوفمعذمدةفمنفجهةفإصد رهر.

Social Security Administration
PublicationفNo.10058-05ف-ARف|فMayف2022ف)Marchف2022فeditionفmayفbeفused(

فكبل فيأشبفعت خت فمتفاتل فر رقل فىلعفت رتع ل فاففكقح
YourفRightفToفQuestionفTheفDecisionفMadeفOnفYourفClaimف)Arabic(

ProducedفandفpublishedفatفU.S.فtaxpayerفexpense
يااكارمأل فبئ رتل فاعف دفةقفيفىلعفعرشيوفعج تيإفمت

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