تعليامت مللء االستامرة SSA-827

هذه املعلومات املقدمة باللغة العربية هي نص الكلامت التي تحتويها النسخة اإلنجليزية من االستامرة  .SSA-827يجب توقيع االستامرة وكتابة التاريخ
وإعادة النسخة اإلنجليزية من االستامرة  SSA-827إىل مكتب الضامن االجتامعي املحيل املوجود مبنطقتك للبدء يف فحص طلبك الخاص باإلعاقة.

سجالت من سيتم اإلفصاح عنها  -الرجاء ذكر اسمك األول ،اسمك األوسط ،واسم العائلة وأية الحقة لالسم (إن وجدت) ،رقم الضامن االجتامعي الخاص بك ،وتاريخ ميالدك.

الترصيح باإلفصاح عن معلومات إىل إدارة الضامن االجتامعي ()SSA
** الرجاء قراءة االستامرة بأكملها ،كال الصفتني ,قبل التوقيع أدناه**

أقر طوعيا ومبحض إراديت بأنني أرصح وأطلب اإلفصاح (مبا يف ذلك التبادالت الورقية ،الشفوية واإللكرتونية):
عن ماذا جميع سجاليت الطبية؛ وكذلك السجالت التعليمية واملعلومات األخرى املتعلقة بقدريت عىل أداء املهام .ويتضمن هذا إذنا محددا بالكشف عن:
 ١كل السجالت واملعلومات األخرى عن عالجي ،استشفايئ والرعاية خارج املستشفى التي حصلت عليها لحالة (حاالت) العجز املصاب بها ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال
الحرص ما ييل:
•اإلعاقة (اإلعاقات) السيكولوجية أو النفسية أو العقلية (مستثنى منها «[ psychotherapy notesمالحظات العالج النفيس]» كام هو معرف يف )45 CFR 164.501
•تعاطي املخدرات ،أو إدمان الكحوليات ،أو إساءة استخدام املواد األخرى
•فقر دم الخاليا الهاللية
•سجالت قد تشري إىل وجود مرض معدي أو غري معدي؛ واختبارات أو سجالت لفريوس نقص املناعة (/)HIVفريوس مرض نقص املناعة املكتسبة ()AIDS
•اإلعاقات املرتبطة بالعوامل الوراثية (مبا فيها نتائج اختبارات العوامل الوراثية)
 ٢معلومات عن كيفية تأثري إعاقتي (إعاقايت) عىل مقدريت عىل إكامل أعامل وأنشطة املعيشة اليومية ،وتأثريها عىل مقدريت عىل العمل.
 ٣نسخ من االختبارات التعليمية أو التقييامت ،مبا فيها الربامج التعليمية املصممة حسب احتياجات فردية ،التقييامت التي تتم كل ثالث سنوات ،التقييامت النفسية وتلك
الخاصة بالكالم ،وأي سجالت األخرى التي ميكن أن تساعد عىل تقييم الوظائف؛ وأيضا مالحظات وتقييم املدرسني.
 ٤املعلومات التي يتم خلقها خالل  ١٢شهرا من تاريخ التوقيع عىل هذا الترصيح ،وكذلك املعلومات السابقة.

ممن

•جميع املصادر الطبية (املستشفيات ،العيادات ،املعامل ،األطباء ،األطباء النفسيني ،األخصائيني السيكولوجيني ،الخ) مبا فيها أماكن الرعاية الصحية املتخصصة يف الصحة
العقلية ،واإلصالحية ،والعالج من اإلدمان ،وإدارة شؤون املحاربني القدماء VA
•جميع املصادر التعليمية (املدارس ،املدرسني ،املسؤولني عن السجالت ،املرشدين ،الخ)
•األخصائيون االجتامعيون/مرشدو إعادة التأهيل
•الفاحصون االستشاريون التي تستعني بهم إدارة الضامن االجتامعي SSA
•أصحاب العمل ،رشكات التأمني ،برنامج تعويض العامل
•األشخاص اآلخرون الذين قد يكونون عىل علم بحالتي (العائلة ،الجريان ،األصدقاء ،موظفون حكوميون)

إىل من

إدارة الضامن االجتامعي ووكالة الوالية املخولة بفحص حالتي (عادة تسمى «[ disability determination servicesخدمات تحديد اإلعاقة]») ،مبا فيها خدمات نسخ العقود،
واألطباء واملهنيون اآلخرون الذين متت استشارتهم أثناء الفحص [كذلك بالنسبة للمطالبات الدولية ،فإىل ( U.S. Department of State Foreign Service Postالبعثة الدبلوماسية
التابعة لوزارة الخارجية األمريكية)]

الغرض

تحديد أهليتي للحصول عىل إعانات ،مبا فيها فحص األثر املركب ألية إعاقات ال تستويف وحدها تعريف  SSAلإلعاقة ،وما إذا كنت قادرا عىل تدبري مثل هذه اإلعانات.
ضع عالمة يف املربع املوجود عىل اليسار يف النسخة اإلنجليزية لالستامرة  SSA-827إذا كنا سنقوم فقط بتحديد ما إذا كنت قادرا عىل تدبري اإلعانات.
متى تنتهي الصالحية هذا الترصيح صالح ملدة  ١٢شهرا من تاريخ التوقيع عليه (بأسفل توقيعي)
•أرصح باستخدام صورة (مبا فيها صورة إلكرتونية) من هذه االستامرة لإلفصاح عن املعلومات املذكورة بعاليه.
•أعلم بأن هناك بعض الظروف التي قد يتم فيها إعادة اإلفصاح عن هذه املعلومات إىل أطراف أخرى (انظر الصفحة  ٢للتفاصيل).
•قد أتقدم بطلب كتايب إىل إدارة الضامن االجتامعي  SSAومصادري إللغاء هذا الترصيح يف أي وقت (انظر الصفحة  ٢رشح لالستامرة  .)SSA-827ستقوم إدارة الضامن
االجتامعي  SSAبإعطايئ صورة من هذه االستامرة عند الطلب؛ وقد أطلب من املصدر للسامح يل بفحص أو الحصول عىل نسخة من املواد التي سيتم اإلفصاح عنها.
•إنني قرأت كال صفحتي هذه االستامرة وأوافق عىل اإلفصاحات أعاله من أنواع املصادر املذكورة.
إذا مل يتم التوقيع بواسطة الشخص الذي يطبق عليه اإلفصاح ،فاذكر بالتحديد ما
الرجاء التوقیع باستخدام الحرب األزرق أو األسود فقط.
هو أساس الترصيح بالتوقيع .ضع عالمة يف املربع املناسب يف النسخة اإلنجليزية من
الشخص الذي یرصح باإلفصاح
االستامرة  SSA-827لبيان ما إذا كان الشخص املوقع هو والد(ة) شخص قارص ،أو ويل
رقم
وكتابة
الترصیح،
ھذا
عىل
التاریخ
وكتابة
بالتوقیع
التوقیع یجب أن یقوم الفرد
أمر ،أو ممثل شخيص آخر (ارشح) .قم بتوقيع النسخة اإلنجليزية من االستامرة
تلیفونھ(ھا) مع ذكر رقم املنطقة ،وعنوانھ(ھا) ،واملدینة ،الوالیة ،والرقم الربیدي.
 SSA-827يف املكان املحدد لذلك إذا كان قانون الوالية يتطلب توقيع شخصني.

شاهد :يف هذا الجزء من النسخة اإلنجليزية لالستامرة  SSA-827يجب أن يوقع شخص كشاهد يعرف الشخص الذي يقوم بتوقيع االستامرة ،وأن يقدم رقم تليفونه(ها) أو
عنوانه(ها) .هناك مساحة لتوقيع شاهد ثانٍ عند االقتضاء.
تم إعداد هذا الترصيح العام والخاص لالمتثال لألحكام املتعلقة باإلفصاح عن املعلومات الطبية والتعليمية واملعلومات األخرى وفقا لـ )”P.L. 104-191 (“HIPAA؛
45 CFR parts 160 and 164؛ 42 U.S. Code section 290dd-2؛ 42 CFR part 2؛ 38 U.S. Code section 7332؛ 38 CFR 1.475؛ )”20 U.S. Code section 1232g (“FERPA؛
34 CFR parts 99 and 300؛ وقانون الوالية.
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رشح استامرة SSA-827
«الترصيح باإلفصاح عن معلومات إلدارة الضامن االجتامعي (»)SSA

إننا نحتاج إىل ترصيح كتايب منك للمساعدة يف الحصول عىل املعلومات الالزمة للنظر يف طلبك ،ولتحديد مقدرتك عىل تدبري اإلعانات .وتقتيض القوانني واألنظمة أن يكون لدى
مصدر املعلومات الشخصية ترصيح موقع قبل اإلفصاح عنها لنا ،كام تتطلب القوانني ترصيحا خاصا للكشف عن معلومات عن حاالت معينة ومن املصادر التعليمية.
ميكنك تقديم هذا الترصيح بتوقيع استامرة رقم  ، SSA-827إذ يسمح القانون الفدرايل للمصادر التي تحتفظ مبعلومات عنك باإلفصاح عن تلك املعلومات إذا قمت بتوقيع
ترصيح واحد باإلفصاح عن كل معلوماتك من كل مصادرك املحتملة ،وسنقوم بعمل صور منها لكل مصدر .وال تستطيع جهة مغطاة (والتي تكون مصدر معلومات طبية عنك)
أن تشرتط توقيعك عىل استامرة الترصيح هذه للعالج أو الدفع أو االلتحاق أو األهلية للحصول عىل إعانات .وتتطلب بعض الواليات وبعض املصادر الفردية للمعلومات أن
يذكر الترصيح بالتحديد اسم املصدر الذي ترصح له أنت باإلفصاح عن معلومات شخصية .ويف تلك الحاالت قد نطلب منك توقيع ترصيح واحد لكل مصدر وقد نقوم باالتصال
بك مرة أخرى إذا كنا بحاجة إىل توقيعك عىل تصاريح أخرى.
لك الحق يف إلغاء هذا الترصيح يف أي وقت ،إال إذا كان أحد مصادر املعلومات قد اعتمد بالفعل عىل هذا الترصيح التخاذ إجراء ما .فإذا أردت اإللغاء قم بإرسال طلب كتايب
ألي مكتب ضامن اجتامعي .وإذا فعلت ذلك فقم أيضا بإرسال صورة مبارشة إىل أي من مصادرك التي مل تعد تريدها االستمرار يف اإلفصاح عن معلومات عنك؛ وتستطيع إدارة
الضامن االجتامعي  SSAإخبارك مبا إذا كنا تعرفنا عىل أي مصادر مل تخربنا عنها ،كام قد تستخدم إدارة الضامن االجتامعي  SSAمعلومات تم اإلفصاح عنها قبل اإللغاء للبت يف
مطالبتك.
إن سياسة إدارة الضامن االجتامعي  SSAهي تقديم خدمات لألشخاص الذين ال يجيدون اللغة اإلنجليزية بلغتهم األصلية أو بطريقة االتصال املفضلة لهم اتساقا مع
( Executive Orderاألمر التنفيذي)  11( 13166أغسطس/آب  )2000و ( Individuals with Disabilities Education Actقانون تعليم األشخاص املعوقني) .إذ تبذل إدارة
الضامن االجتامعي  SSAكل الجهود املعقولة للتأكد من تقديم املعلومات يف االستامرة  SSA-827إليك بلغتك األصلية أو املفضلة.

بيان قانون الخصوصية – جمع واستخدام املعلومات الشخصية

تجيز لنا األجزاء ) 205(a), 233(d)(5)(A), 1614(a)(3)(H)(i), 1631(d)(lو ) 1631(e)(l)(Aمن ( Social Security Actقانون الضامن االجتامعي) كام هو معدل،
[) 42 U.S.C. 405(a), 433(d)(5)(A), 1382c(a)(3)(H)(i), 1383(d)(lو ) ]1383(e)(l)(Aجمع هذه املعلومات .إننا سنستخدم املعلومات التي تقدمها لنا ملساعدتنا
يف تحديد أهليتك للحصول عىل إعانات أو استمرار أهليتك لها وقدرتك عىل تدبري أي إعانات تحصل عليها .وهذا مع العلم بأن املعلومات التي تقدمها طوعية ويتم تقدميها
بشكل اختياري ،ولكن عدم تقديم املعلومات املطلوبة ميكن أن يحول دون اتخاذنا قرارا دقيقا ويف الوقت املناسب بخصوص مطالبتك ،وقد يؤدي إىل رفض أو فقدان اإلعانات.
إننا نادرا ما نستخدم املعلومات التي تقدمها عىل هذه االستامرة ألي غرض إال لألسباب املرشوحة أعاله ،ولكن يجوز أن نستخدمها من أجل إدارة ونزاهة برامج الضامن
االجتامعي ،كام ميكننا اإلفصاح عن املعلومات لشخص آخر أو وكالة أخرى مبا يتوافق مع االستخدامات الروتينية املعتمدة ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:
 ١لتمكني طرف ثالث أو وكالة من مساعدتنا يف تأكيد الحقوق للحصول عىل إعانات و/أو تغطية الضامن االجتامعي؛
 ٢لالمتثال إىل القوانني الفدرالية التي تقتيض الكشف عن معلومات من سجالتنا (مثال إىل [ Government Accountability Officeمكتب املساءلة الحكومية]،
[ General Services Administrationإدارة الخدمات العامة][ National Archives Records Administration ،إدارة سجالت األرشيف القومي] ،و
[ Department of Veterans Affairsإدارة شؤون املحاربني القدماء])؛
 ٣التخاذ القرارات بشأن تحديد األهلية لربامج الحفاظ عىل الصحة والدخول املثيلة واملوجودة عىل املستوى الفدرايل والواليايت واملحيل؛ و
 ٤لتيسري البحوث اإلحصائية أو املراجعة املالية أو األنشطة التحقيقية الالزمة لضامن نزاهة وتحسني برامجنا (مثال إىل [ U.S. Census Bureauمكتب اإلحصاء السكاين
األمرييك] وإىل الجهات الخاصة التي تعمل معنا مبوجب عقود).
قد نستخدم أيضا املعلومات التي تقدمها لنا يف برامج مقارنة كمبيوترية ،فتقوم برامج املقارنة مبقارنة سجالتنا بالسجالت التي تحتفظ بها الوكاالت األخرى الفدرالية أو التابعة
للواليات أو الحكومات املحلية .فإننا تستخدم املعلومات من هذه الربامج لتحديد أو إثبات أهلية الشخص لربامج إعانات متولها أو تديرها الحكومة الفدرالية وإلعادة دفع
الدفعات غري الصحيحة أو الديون املتأخرة األداء مبقتىض هذه الربامج.
توجد قامئة كاملة لالستخدامات الروتينية للمعلومات التي قدمتها لنا يف الجزء الخاص ( Privacy Act Systems of Records Noticesبأنظمة سجالت اإلشعارات يف قانون
الخصوصية) وعنوانه( Claims Folder System :نظام ملف املطالبات)60-0089 ،؛ ( Master Beneficiary Recordسجل املستفيد الرئييس)60-0090 ،؛ Supplemental
( Security Income record and Special Veterans benefitsسجل دخول الضامن التكميلية واإلعانات الخاصة للمحاربني القدماء)60-0103 ،؛ و Electronic Disability
( (eDIB) Claims Fileامللف اإللكرتوين للمطالبات الخاصة باإلعاقات)  .60-0340وتوجد اإلشعارات واملعلومات اإلضافية حول هذه االستامرة واملعلومات الخاصة بأنظمتنا
وبرامجنا ،عىل اإلنرتنت باملوقع  www.socialsecurity.govأو لدى أي مكتب ضامن اجتامعي.

قانون التقليل من األوراق

إن جمع هذه املعلومات ميتثل ملتطلبات  ،44 U.S.C. § 3507كام هو معدل بواسطة الجزء  2من ( Paperwork Reduction Act of 1995قانون التقليل من األوراق لعام .)1995
مكتب اإلدارة واملوازنة .وحسب تقديرنا فإن قراءة التعليامت وجمع الحقائق واإلجابة عىل
إنك ال تحتاج إىل اإلجابة عىل هذه األسئلة إال إذا عرضنا رقم مراقبة ساريا صادرا عن
ٍ
األسئلة ستستغرق  ١٠دقائق .يجب إرسال أو إحضار االستامرة اململوءة إىل مكتب الضامن االجتامعي املحيل املوجود مبنطقتك .ميكنك إيجاد مكتب الضامن االجتامعي املحيل
املوجود مبنطقتك عن طريق موقع إدارة الضامن االجتامعي  SSAوهو  .www.socialsecurity.govكام ترد املكاتب يف دليل تليفونك تحت عنوان الوكاالت الحكومية األمريكية،
أو ميكنك االتصال تليفونيا بالضامن االجتامعي عىل الرقم ( 1-800-772-1213للمعوقني سمعيا  .)1-800-325-0778وميكنك إرسال تعليقات حول تقديرنا للوقت املذكور أعاله إىل
العنوان .SSA, 6401 Security Blvd, Baltimore, MD 21235-6401 :ترسل إىل هذا العنوان فقط التعليقات املتعلقة بتقديرنا للوقت وليست االستامرة اململوءة.
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