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 رقم الضمان االجتماعي/األسئلة المتكررة حول عدم مطابقة االسم
 

 ؟)SSA(مطابقة من إدارة الضمان االجتماعي العدم  رسالةعلى حصلت لماذا  .1
إدارة  الى التي يقدمھا صاحب العمل الموظف معلومات ي عند وجود أختالف بينمطابقة من إدارة الضمان االجتماععدم ال رسائلرسل ت

أو  ،يالتھج في أخطاء ھي مطابقةالم لعد الشائعة األسبابمن  .الموجودة في سجالت إدارة الضمان االجتماعي تمعلوماوال تماعيجالضمان اال
 رسالة مثلتالو .أرقام الضمان االجتماعي تعمالاس أساءة أو بيانات الموظف،صاحب العمل أثناء إدخال  يقوم بھا أوأخطاء ،ألسماات في تغييرال

ً بيان ابقة بمفردھعدم المطا    .ةعمل في الواليات المتحدلل ليتهعن إھأو تهقامإحالة  عن، أوموظفلل األمريكية ةمواطنلعن ا ا
  
 

 ؟مطابقة من إدارة الضمان االجتماعيالعدم  رسالةستلمت أ أذا ماذا أفعل .2
مع المعلومات المدونة  الرسالةلمعلومات الواردة في ا قارن ،مطابقة من إدارة الضمان االجتماعيالعدم  رسالة لمتللعمل واست مؤھالً  أذا كنت

   .في بطاقة الضمان االجتماعي الخاصة بك

  إلى إدارة  ھاوإرسال الرسالةة مع المرفق األستمارة الءأم ،معلومات بطاقة الضمان االجتماعيمع  رسالةالمعلومات الواردة في ال لم تتطابقأذا
 .الضمان االجتماعي في أسرع وقت ممكن

 في أسرع حلي الم مكتب الضمان االجتماعي راجعمع معلومات بطاقة الضمان االجتماعي  الرسالةكل المعلومات الواردة في  تطابقةذا أ
  .عدم المطابقةحصول  سبب ةعرفلموقت ممكن 

  
 

 عدم المطابقة من إدارة الضمان االجتماعي؟ رسائلكل  يتم أصدارھل  .3
الصحي والشركات التي تقوم  الضمانشركات كالشركات الخاصة  من أو األخرى من الھيئات الحكومية مطابقةالعدم  رسائلقد يتم إصدار . ال
 .الموظفية الخلفن ع التحري يةعملب

  
 

 ؟مطابقة من مصدر غير إدارة الضمان االجتماعيالعدم  رسالةم صاحب العمل لستأ أذا ماذا أفعل .4
فيجب عليك ، مثالً  الصحي الضمانشركة كمطابقة من أية ھيئة أو شركة أخرى، العدم  سالةإذا كنت مؤھالً للعمل وتلقى صاحب العمل ر

   :عدم المطابقة والقيام بما يليخطارإالمطالبة بنسخة من 

 صحيحة إلى إدارة الضمان االجتماعي أم البصورة  معلوماتك تقدمكانت قد  الھيئة لمعرفة إذا/التصال بالشركةإ.  

 مطابقةالعدم حصول سبب  ةعرفلممكتب الضمان االجتماعي المحلي  راجعصحيحة، بصورة  كمعلوماتالشركة /في حالة تقديم الھيئة. 
  
 

 مطابقة؟العدم  لرسالة يفي حالة استالم يما ھي حقوق .5
من  تقليلال أو ،كجرأ توقيفأو  درجتكأو تخفيض المؤقت عن العمل  كقافإي أو كفصلك(تخذ أي إجراء ضدك ي أن صاحب العملل ال يجوز

-Iتقديم وثائق إضافية أو ملء نموذج ب صاحب العمل كأن يطالب يجوزوال .لوحدھالى معلومات عدم المطابقة إستناداً ا )كتدريب أو كعات عملاس
 رقمعلى ال بمكتبنا فيجب عليك األتصال جراءاتاإل هبھذام صاحب العمل يقفي حالة و .لوحدھا عدم المطابقةخطار إلى ا إستناداً جديد من  9

  .7688-255-800-1 :انيالمج
  
 

 من صاحب العمل؟ اماھي األشياء األخرى التي يجب علي توقعھ، معلوماتي عدم مطابقة عن معلوماتبالى تزويدي  باألضافة .6
  :من صاحب العملالتالي توقع  عليكفمطابقة، المؤھالً للعمل ولديك مشكلة عدم  كنتإذا 

 فترة زمنية معقولة لحل مشكلة عدم المطابقة كمنح. 

 القومي كصلأأو  جنسيةال حالة النظرعن بغضعدم المطابقة  لحل مشكلة المساواة في المعاملة. 

 في العمل لحين حل مشكلة عدم المطابقة كستمرارقدرتك على اإل.  

 أم ال مشكلة عدم المطابقة قيامك بأصالحكألبالغه عن مناقشات دورية مع صاحب العمل ل أجراءك. 
  
 

  علومات إضافية حول عدم المطابقة؟الحصول على م نيأين يمكن .7
  :نعدم المطابقة على الموقعين التاليي رسائلتوفر إدارة الضمان االجتماعي اإلجابات على األسئلة المتكررة حول 

_id/1127custhelp.ssa.gov/app/answers/detail/a-http://ssa -                                                                                                
 9/kw/2199custhelp.ssa.gov/app/answers/detail/ a_id/219-http://ssa-  
  7688-255-800-1 :بمكتبنا على الرقم المجانيعدم المطابقة أو اإلخطارات المشابھة، اتصل  رسائلكيفية التعامل مع  فيمساعدة للألسئلة أو ل

                                        :  بزيارة الموقع التالي قمأو 
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  رقم الضمان األجتماعيوعدم مطابقة األسم 

  معلومات للموظفين
 
    :يجب عليك معرفتهما  
 
 رقم الضمان االجتماعي /صدر حاالت عدم مطابقة االسمت)SSN (االجتماعي أو الھيئات الحكومية األخرى أو  من إدارة الضمان

    .الشركات الخاصة
 
 الرسالةمرفقة في  تعليمات فھناكمطابقة من إدارة الضمان االجتماعي، العدم  رسالةصاحب العمل  أستالمفي حالة استالمك أو 

  .القيام بهما يجب  حول
 
  من  أوالً  خاصة، تحققالشركات الخرى أواألحكومية الھيئات المطابقة من العدم خطارإصاحب العمل  أستالمفي حالة استالمك أو

إذا كانت المعلومات صحيحة، اتصل بإدارة الضمان   .المعلومات التي قدمتھا الھيئة أو الشركة إلى إدارة الضمان االجتماعي
  .عدم المطابقة حصول سبب لمعرفةاالجتماعي 

 
 أو قديمة خاطئةجتماعي نتيجة لمعلومات رقم الضمان اال/حاالت عدم مطابقة االسم حصلقد ت. 

 
 أسرع وقت ممكن بعد أن تصبح أفعل ذلك في . مسؤوليتك ألنھا من في إدارة الضمان االجتماعي ةالخاص سجالتكتحديث عليك ب

ً مواط    .ي سبب آخرأللزواج أو الطالق أو انتيجة  كسمأأو في حالة تغيير كياً أمري نا
 
 حل مشكلة عدم المطابقةل راءات التي قمت بھااألجعن صاحب العمل  قد يسألك. 
 
 

  :بالتالي صاحب العملمطالبة عليك  يتعين
 
  توضح سبب عدم المطابقة مكتوبةمعلومات.  
 
  هورقم الضمان االجتماعي الصحيحين في سجالت األسم صاحب العمل من أن لدىالتحقق.  
 
 حل مشكلة عدم المطابقةخالل فترة  في العمل كستمرارأ. 
 
 فترة زمنية كافية لجمع الوثائق وحل مشكلة عدم المطابقة حكمن. 
 
  مشكلة عدم ل كحل خالل فترة ،القومي األصلأو  جنسيةالنظر عن حالة ال غضب ،الموظفين اآلخرينب أسوةً المساواة في المعاملة

 .المطابقة
 
 

  :قام صاحب العمل بما يلي أذا 7688-255-800-1 :رقمالعلى  مكتب المدعي الخاصل المباشراالتصال بالخط عليك يجب 
 
 بإكمال نموذج تكمطالب I-9 فترة زمنية معقولة لحل مشكلة عدم المطابقة كقبل منحو فقط عدم المطابقة على رسالة بناءً  اً جديد.  
 
 عدم المطابقة فقط على رسالة بناءً  كساعات عملك أو أجرأو تخفيض  بالعمل لك عدم السماح.  
 
  عدم المطابقة معقولة لحل مشكلة فترة زمنية منحكعدم.  
 
  جنسيةاألصلي أو حالة ال ھمموطن لىع بناءً عدم المطابقة الذين لديھم لموظفين مع ا مختلفةإتباع إجراءات.  
 
   عدم المطابقة وثيقة حكومية أخرى بسبب أي بتقديم وثيقة إدارة الضمان االجتماعي أو مطالبتك. 


