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اونرنت نچهرنهرشم رنمکرخیاهدرن وریتیجهر
شیودرنهرآو رخیوا ک،رنیونت کرو رنیونمرنهراور ار
یمرشن سیدریمکنراسترواجدرش اوطرSSIرو رSSDIر
ن شدرو رخی .

اونرنت نچهرن ااروالدون،را ائهروهندگ کرخدی تر
ی اقبت،رو رزم وندگ کرنیون کرورزیجیاز کرنمت ر
ازر18رز ایاکراسترنهریمکنراسترواجدرش اوطر
پ واختره ارIncomeرSecurityرSupplementalر
(و آیدراأیینراکمیلم)ر(،SSIرعالئمراختص ارنهر
ازگلیسم)رن شند.رهمچنینرن اارنن گس الزمراستر
نهرازروو اکرنیونمر(قبلرازرسنر22رس لگم)رز ایاکر
نیوهرازدروریمکنراسترواجدرش اوطریناو ارSocialر
InsuranceرDisabilityرSecurityر(نیمهرازرن رافت وگمر
سیش لرسکیی وتم)ر(،SSDIرعالئمراختص ارنهر
ازگلیسم)رن شندر(ی راونریناو ارSSDIر اریناو ار
"نیوک"ریمرز ییم،رزو ارو رس نقهرو آیده ارSocialر
Securityروالدونرپ واختریمرشیو).

پرداختهای Supplemental
( Security Incomeدرآمد تأمین
تکمیلی) ( ،SSIعالئم اختصاری به
انگلیسی) برای کودکان دارای ناتوانی
SSIر(و آیدرا یینراکمیلم)رنهراف اوروا اارو آیدر
ورین نعریحدوورنهر65رس لرو رنیشت روا زد،رو ر
ز نین رهستندرو رز ایازمرواجدرش اوطروا زد،ری ه زهر
یبلغمر ارپ واختریمرنند.رف ززدازمرنهرنمت رازر18ر
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ررنیوکرن ودروچ رزیعمرنیم ارپنشکم،رو را نیبمر
ازرنیم اره رن شدرنهرنهر"یحدوووتره ارعملک وار
یشخصرورشدود"رینج ررگ وو.راونرنداکریعنمر
استرنهراونرنیم اره رن ودرشدوداًرفع لیتر(ه ا)ر
نیوکر اریحدوورننند.

س لرسنرواشتهرن شند،رو رصی ایکهروچ رنیم ار
پنشکم،رو را نیبمرازرنیم اره رن شندرنهریط نقر
اع وفرSecurityرSocialرزیعمرز ایازمرنهرشم رآودر
ورو رصی ایکهرو آیدرورین نعرآز کرو ریحدووهرواجدر
ش اوطرنیوکرق ا رگی و،ریمرایازندرواجدرش اوطر
یحسیبرشیزد.رییناکرپ واخترSSIر(و آیدرا یینر
اکمیلم)رو ره راو لتریتف وتراست،رچیکرن خمرازر
او لتره ریبلغمر ارنهرپ واخترSSIراض فهریمرننند.ر
وفت ریحلمرSecurityرSocialر(سیش لرسکیی وتم)ر
شم ریمرایازدراطالع ترنیشت ارو ریی ورجمعریبلغر
پ واختمرSSIراو لترنهرشم رندهد.

رنیم ار(ه ا)رنیوکرن ودرحداقلرنهریدتر12ری هر
ز ایاکرننندهرن شد،رو رازتظ رن وورنهرز ایاکرننندهر
ن شد؛رو رن ودرازتظ رواشترنهرنیم ار(ه )رنهری گر
ینج رخیاهدرشد.

ارائه اطالعات درباره بیماری کودک شما

مقررات  SSIدرباره درآمد و منابع

وقتمرن اارپ واختره ارSSIرن اارنیوکرخیورنهر
استن ورز ایازمراورو خیاستریمروهید،ری راطالع تر
وقیقمر ارو ن هروضعیترپنشکمرنیوکرورچگیزگمر
اأثی رآکرن رایاز ومروارو رازج مرفع لیتره ار وزازهرر
نیوکرو خیاستریمرننیم.ری رهمچنینرازرشم ر
یمرخیاهیمرنهرپنشک ک،ریعلم ک،رو ی زگ اک،ر
وریتخصص کرووگ رنهراطالع امرو ن هرنیم ار
نیونت کروا زدراج زهرندهیدراونراطالع تر ارن ااری ر
ا س لرننند.

ی رو رهنگ مراصمیمرگی ارو راونریی ورنهرآو رف ززدر
واجدرش اوطرSSIراسترو رخی ،رو آیدرورین نعرف ززدر ار
و رزظ ریمرگی وم.ری رهمچنینرو آیدرورین نعراعض ار
خ زیاوهرنهرو رخ زیا رنیوکرززدگمریمرننندر ارو ر
زظ ریمرگی وم.راگ رف ززدا کرو رخ زهرززدگمریمرنندر
اونرقیازینراعم لریمرشیو.رهمچنینرو رصی امرنهر
ف ززدا کرو رید سهرنیوهرای ره رازرگ همرنهرخ زهر
یمرآودروراحترننت لرشم راست،رن زرهمراونرقیازینر
اعم لریمرشیو.

لطف ًره گیزهرسیانقرپنشکمرو رسیانقرید سهر ارنهر
ازرنیوکرخیوروا ود،را ائهرننید.راونرای رو راس وعر وزدر
اصمیمرگی ارنمکرخیاهدرن و.

ان رو آیدرورین نعرنیونت ک،رو رو آیدرورین نعراعض ار
خ زیاوهرنهرو رخ زیا رنیوکرززدگمریمرننند،ر
نیشرازریقدا ریج زرن شد،رو خیاسترنیوکرن اار
پ واختره ارSSIر ار وریمرننیم.

بعد چه اتفاقی میافتد؟

ی رهمهراطالع امرنهرنهری ریمروهیدر ارنهروفت ر
هنگ یمرنهرنیون کرو روکری ننرپنشکمرنیوه،رورنیمهر
ServicesرDeterminationرDisabilityر(خدی تراعیینر
نهداشتمرهنونهره اری اقبتررازرآزه ر اریمرپ وازو،ر
ز ایازم)رو راو لترشم را س لریمرننیم.رپنشک کرور
پ واختری هی زهرSSIر ارنهر$30ریحدووریمرننیم.
س و رن ینداکرآییزشروودهرو راونرس زی کراو لتمر
اطالع تر ارن سمریمرننند.رآزه رسیانقرپنشکمرور
احصیلمرنیوکرشم ،روره گیزهراطالع ترووگ ارنهر
ن ااراصمیمرگی ارو ریی ورن آو وهرشدکریعی ه ار
نیوکرشم رن ودرهمهرش اوطرز ایازمرزو ر ارواشتهر
ی رن اارز ایازمرنهروسیلهرنیونت کریی ورزی زرن شدر ار
ن شدرا رازرزظ رپنشکمرواجدرش اوطرن اارSSIرو ر
و خیاستریمرزم وند.
زظ رگ فتهرشیو:

مقررات  SSIدرباره ناتوانی

رنیوکرنهرز نین رزیست،رزب ودریشغیلرن رن شدر
و رو آیدشرنیشرازر$1,350رو ری هرو رس لر2022ر
ن شد.رنیونمرنهرز نین راست،رزب ودریشغیلرن ر
نیوهرو رو آیدشرنیشرازر$2,260رو ری هرن شدر
ً
(یعمیالراونریب لغرو آیدره رس لراغیی ریمرنند).

اگ راونرس زی کراو لتمرزتیازدرن راستف وهرازرفقطر
اطالع ترپنشکم،رسیانقراحصیلمرورووگ رحق وقمر
نهرو راختی روا ورو ریی ورز ایازمرنهرزتیجهرن سد،ر
یمکنراسترازرشم رنخیاهدرنیونت کر ارن ااروکر
یع ونهرو رآزی وشرپنشکمرنهرهم اهرنب ود.ری رهنونهر
اونریع ونهرو رآزی وشر ارپ واختریمرننیم.

یناو رن اارنیون کروا اارز ایازم
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بررسیهای ناتوانی SSI

پرداختهای فوری  SSIبرای کودکتان قابل
انجام است

نعدرازراونکهرنیوکرشم رش وعرنهرو و فترSSIرن و،ر
ق زیکرالنامریمروا ورنهری روضعیترپنشکمرنیوکر
شم ر اره رازرگ همرن اارا ویدراونکهرآو رز ایازمروار
هنیزرهمریعی ه اری ر ارن آو وهریمرنند،رن سمر
ننیم.ری رن ودراونرن سمر ارو ره وکرازرزی کره ارزو ر
ازج مروهیم:

یمکنراسترسهرا رپنجری هرطیلرنکشدرا رس زی کر
او لتمرو راونریی وراصمیمرگی ارنندرنهرآو رنیوکر
شم ریعی ه اری رن اارز ایازمر ارن آو وهریمرنندرو ر
خی .رن راونرح ل،رن اارن خمرنیم اره ارپنشکمر
پ واختره ارSSIر ارنالف صلهرا رششری هرازج مر
یمروهیم،را رزی زمرنهرس زی کراو لتمراصمیمرخیور ار
و ریی وراونکهرنیوکرشم روا اارز ایازمرواجدرش اوطر
استر اراعالمرزم ود.

رحداقلره رسهرس لروکب رن اارنیون کرورزیجیاز کر
نمت رازر18رس لرنهرازتظ ریمر وورنیم ارآزه ر
نهبیورو ندرو رن ااره رنهبیوارنهرایک کرپذو رن شد.
رن اارنیون زمرنهرSSIر ارنهرولیلروزکرنمرایلدر
خیورو و فتریمرننندرو رسنر1رس لگمرآزه رازج مر
وهیم.راگ رنهراونرزتیجهرن سیمرنهرازتظ رزممر وور
وضعیترپنشکمرآزه را راولینرس لگ ورایلدش کر
نهبیورو ند،ریمکنراستراونرن سمر ارن اارا وخر
ووگ ارن ز یهر ونارننیم.

و رزو ربرخیرازرنیم اره ومرنهریمکنراسترواجدر
ش اوطرن شندرآیدهراست:
رز نین ومرن یل.
رز شنیاومرن یل.
رفلجریغنا.

حتمراگ رازتظ رزممر وورنهروضعیترنیوکرشم ر
نهبیورو ند،ریمکنراسترن سمرز ایازمر ارازج مر
وهیم.رهنگ یمرنهروضعیترپنشکمرنیوکرشم ر
ارن سمریمرننیم،رشم رن ودرشیاهدارا ائهرننیدر
یبنمرن راونکهرز ایازمرنیوکرشم رهنیزرهمرنهرشدتر
فع لیتره ار وزازهروار اریحدووریمرنند.رهمچنین،ر
ن ودرزش کروهیدرنهرنیوکرشم راحترو ی زمراستر
نهرازرزظ رپنشکمرن اارنیم اروارض و اراست.

رسند ومرواوک.
رووست وفمرعضالزم.
رز ایازمرذهنمرشدودر(نیوکر4رس لهرو رن الا ).
رعفیزترن رزش زهره ار.HIV
روزکرایلدرنمت رازر2رپیزد،ر10راوزسر—ری روضعیتر
نیون کروچ رنمروززمرزی کرایلدر ارازرندورایلدرا ر
سنر1رس لگم،روروضعیترنیون کروچ راختاللر
شدر ارازرندورایلدرا ر3رس لگمرا زو نمریمرننیم.ر
وزکرنیوکرو رزی کرایلدرنهرو رزسخهراصلمرو رو ر
وزیشترگیاهمرایلدرزیزاورو رو رپ وزدهرپنشکمر
وا اارایض ءرپنشکرثبتریمرشیو،ریالکرعملر
خیاهدرنیو.

وقتی فرزند شما وارد  18سالگی میشود
چه اتفاقی میافتد
و رن ز یهر،SSIرف ززدرن رو وورنهر18رس لگمر
نن گس لریحسیبریمرشیو.ری رازرقیازینرپنشکمر
ورغی پنشکمریتف وامرن ااراصمیمرگی ارو ن هر
اعلقریناو اریعلیلیترSSIرنهراوراستف وهریمرننیم.ر
ً
یثالرن ااراعیینرصالحیترف ورنن گس لرن راس سر
حدووری لمر،SSIرو آیدرورین نعراعض ءرخ زیاوه،رنهر
جنرهمس ،ر ارو رزظ رزممرگی وم.ری رفقطرو آیدرور
ین نعرف ورنن گس لرورهمس روار ارو رزظ ریمرگی وم.ر
همچنینرن ااراعیینریعلیلیترواشتنرف ورنن گس لرازر
قیازینریعلیلیترخ صرنن گس الکراستف وهریمرننیم.

اگ رنیونت کروکمرازرنیم اره ارواجدرش اوطر ار
واشتهرن شد،ریمکنراسترپ واختره ارSSIر ار
نالف صلهرو و فترنند.راگ رس زی کراو لتمرو رزه وتر
اصمیمرنگی ورنهرز ایازمرنیوکرنهرازدازهرن فمر
شدودرزیسترا رواجدرش اوطرSSIرن شد،رشم ر
یلنمرنهرن زپ واخترهنونهره ارSSIرو و فترشدهر
نیونت کرزیستید.

یناو رن اارنیون کروا اارز ایازم
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نیون کرورزیجیاز زمرنهرنهرعنیاکرنیوکرزو رسنر
راگ رف ززدرشم رهمراننیکرازریناو ارSSIراستف وهر
ق زیزمرو رس نقهرSecurityرSocialروالدونریناو ر
یمرنند،رن ودروضعیترپنشکمروار ارو رو وورنهر
ً
و و فتریمرن وزد،راگ رو رو وورنهر18رس لگمر
نمریعمیالرو ر
18رس لگمرا زو نمرننیم.راونرا زو
یشخصرشیورنهرز ایاکرهستندریمرایازندرنهر
وو هرااروکر-س لهرنهرازرا وخرایلدر18رس لگمراور
آغ زریمرشیورصی تریمرگی و.رن ااراونکهریشخصر و و فتریناو رو رس نقهروالدونرخیوراوایهروهند.ری ر
اعیینرز ایازمر ارن راستف وهرازرقیازینرز ایازمرن اار
ننیمرآو رف ززدر18رس لهرشم رواجدرصالحیتر
نن گس الکرازج مریمروهیم.
یناو ارSSIرهسترو رخی ،رازرقیازینریعلیلیتر
نن گس الکراستف وهریمرننیم.
یناو ار"ف ززدرنن گس لرز ایاک"ر(،DACرعالئمر
رحتمراگ رف ززدا کرقبلرازرس لگ ورایلدر18رس لگمر اختص ارنهرازگلیسم)راحترSSDIرا رزی زمرنهرف ور
خیو،رنهرولیلرو آیدرزو ورو رین نعری لمرزو ورشم ر
یعلیلرن شدراوایهرخیاهدرو فت.رازوواجرDACریمکنر
ورهمس ا کرواجدرش اوطرو آیدرSSIرزبیوهرن شد،ر
استرن ریشمیلیتراورن اارو و فتراونریناو راأثی ر
یمکنراسترو رسنر18رس لگمرواجدرش اوطر
نگذا و.رزی زارزیسترنیوکرشم رن رن وهرن شدرا ر
SSIرشیو.
اونریناو ر ارو و فترنند.
ن اارنسبراطالع ترنیشت ،رنهرSupplemental
)Publicationر)Security Income (SSIر
05-11000ر)No.ر)زش وهرشم هر)05-11000ر(فقطرنهر
زن کرازگلیسمرو روست سراست)ری اجعهرننید.

چگونه به این نتیجه میرسیم که کودک باالی
 18سال شما واجد شرایط مزایای  SSDIاست

مزایای Social Security Disability
( Insuranceبیمه از کار افتادگی
سوشال سکیوریتی) ( ،SSDIعالئم
اختصاری به انگلیسی) برای بزرگساالن
ناتوان از دوران کودکی
ن ز یهرSSDIرپ واختریناو رنهرنن گس الزمر ارازج مر
یمروهدرنهروچ رزیعمرز ایازمرهستندرنهرقبلرازر22ر
س لگمرآزه رش وعرشدهراست.ری راونریناو ارSSDIر
(نیمهرز ایازمرسیش لرسکیی وتم)ر اریناو ار"نیوک"ر
یمرز ییم،رزو ارو رس نقهرو آیده ارSecurityرSocialر
(سیش لرسکیی وتم)روالدونرپ واختریمرشیو.
ن ااراونکهروکرف ورنن گس لروا اارز ایازمریشمیلر
و و فتریناو ار"نیوک"رشیو،روکمرازروالدونراورن ود:

اگ رف ززدرشم ر18رس لرو رنیشت روا و،ری رو خیاستر
اور ارا زو نمریمرننیمرورز ایازمراور ارو سترنهرهم کر
شییهریی وراستف وهرن ااراعیینرز ایازمروکرشخصر
نن گس لراعیینریمرننیم.ری رو خیاسترشم ر ارنهر
وفت رServicesرDeterminationرDisabilityر(خدی تر
اعیینرز ایازم)رو راو لترشم را س لریمرننیمرا ر
ا زو نمراعیینرز ایازمر ارن ااری رازج مروهند.رن اار
نسبراطالع ترنیشت رو ریی وراونکهرچگیزهرز ایازمر
نن گس الکر اراعیینریمرننیم،رمزایای از کارافتادگیر
(زش وهرشم هر)FA-05-10029ر اریط لعهرننید.

درخواست برای پرداختهای  SSIو
مزایای  SSDIو اینکه چگونه میتوانید
کمک کنید
الزمراسترو خیاسترپ واختره ارSSIرو ریناو ار
SSDIرن اارف ززدرخیورو همچنرونروکرChildر
ReportرDisabilityر(گنا شریعلیلیترنیوک)ر اراکمیلر
ننید.راونرگنا شراطالع تری نیطرنهروضعیتریعلیلیتر
نیوکرورزحیهراأثی رآکرن رعملک وروار ارجمعرآو ار
یمرنند.رشم ریمرایازیدرReportرDisabilityرChildر
(گنا شریعلیلیترنیوک)ر ارنهرصی ترآزالونراکمیلر
ننید.رپسرازرا س لرآکروکرزم وندهرSecurityرSocialرن ر
شم رام سریمرگی ورا ر وزدرو خیاستر ارآغ زرزم ود.ر

ریناو ارن ززشستگمرو رازرن افت وگمرSocialر
Securityر ارو و فترنند.
رفیترن وهرورن رن وهرن شندرا روکرچه مرهنونهر
پیششرنیمهرن فمرجهترواجدرش اوطرنیوکرن اار
یناو ارSecurityرSocialر ارنسبرننند.

یناو رن اارنیون کروا اارز ایازم
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همچنینریمرایازیدرنهرینظی را ائهرو خیاسترو راعیینر ازرین طق،را ایب ترووژهراارن را ائهروهندگ کرخدی تر
پنشکم،رس زی کره ارخدی تراجتم عم،روریدا سر
زینترازرط وقرالفنر اوگ کر1-800-772-1213رن ر
اوج ورشدهراسترنهرنهری رنمکریمرنندرشیاهدر
ی رام سرنگی ود.راگ رو خیاسترپ واختره ارSSIر ار
یی ورزی زرخیورن اارپ وازشرو خیاسترنیوکرشم ر ار
ن اارف ززدرخیوروا ود،رن ودرشم هرSecurityرSocialر
و و فترننیم.رن راونرح لرهمک ارشم رن اارو و فتر
ورگیاهمرایلدروار ارن رخیورواشتهرن شید.راگ رن ر
اس سرسیانقرو آیدارخیورن ااریناو ارSSDIرجهتر اطالع ترورسیانقرووگ رنهری رنمکرخیاهدرن ورن ر
خیور ارن رس عترنیشت ارنهرپ و کرن س زیم.
نیونت کرو خیاستریمروهید،رلطف ًراونرییا ور ار
واشتهرن شید:

برنامههای حمایت شغلی برای جوانان
دچار ناتوانی

رشم هرSecurityرSocialرخیوا کرو رشم هرSocialر
Securityرف ورن ززشسته،رنهریناو ارازرن ر
افت وگمرو و فتریمرنندرو روالدریتیفمرنهراوع ار
SSDIرن راس سرسیانقرواریط حرشدهراست.

ی ر اهره ارزو وارن ااراشیوقرجیاز زمرنهر
پ واختره ارSSIرو ریناو ارSSDIرو و فتریمرننندرور
یمرخیاهندرنهرس رن رن وزد،رو راختی روا وم.

رشم هرSecurityرSocialرنیوکرورگیاهمرایلد.
شم ریمرایازیدرن رازج مراقدای ترزو رنهری رو رازج مر
اصمیمرگی ارنمکرننید:

بر اساس :SSI

رهنگ یمرنهریبلغرپ واختمری ه زهرSSIرنیوکر
شم ر اریح سبهریمرننیم،رقسمتراعظمرو آیدر
نیونت کر ارو رزظ رزممرگی وم.راگ رسنرف ززدرشم ر
نمت رازر22رس لراست،روروازشرآییزاراسترنهر
نهرطی ینظمرنهرید سهریمر وو،رحتمرقسمتر
نیشت ارازرو آیدره ری هراور ارو رزظ رزممرگی وم.ر
و رس لر،2022روازشرآییزاکرن رسنرنمت رازر22ر
س لریمرایازندر$2,040رازرو آیدری ه زهرخیور ا،را ر
حدرس الزهر،$8,230رو ریح سبهرو آیدش کرن اار
SSIرو رزظ رزگی زد.ریمکنراستراونرحدووره ر
س لرافناوشرپیدارنند.

رحدانث راطالع تر ارو ریی ورنیم ار(ه ا)رنیونت کر
نهری راعالمرننید.
را وخری اجعهرنهرپنشک کرو رنیم ست کره ،ر
ش یلرشم هرحس برنیم رن ااره رپنشک،رو ر
نیم ست ک،روره راطالع ترووگ ارنهرنهری رنمکر
یمرنندرسیانقرپنشکمرنیوکرشم ر ارو و فتر
ننیمر ارو راختی ی کرق ا روهید.
رنپمره رزیعرگنا شرو راطالع ترپنشکمرنهرو ر
اختی روا ودر ارنهری رندهید.
توجه :نیازی نیست از پزشکان کودک خود
درخواست اطالعات کنید .ما مستقیماً با آنها
تماس میگیریم تا گزارشهای اطالعاتی که برای
تصمیمگیری در مورد ناتوانی کودک شما نیاز
داریم را در اختیارمان قرار دهند.

روکرنیوکرنهر15رس لرو رنیشت روا و،راحترن ز یهر
Self-SupportرAchieveرtoرPlanر(ن ز یهروستی نمرنهر
خیوااک وم)ر(،PASSرعالئمراختص ارنهرازگلیسم)ر
یمرایازدرن رپسرازدازرن وکریقدا ارازرو آیدرورین نعر
خیو،رهنونهرآییزشروراقالمرووگ ریی ورزی زرن اار
ن رن وکر ارپ واخترزم ود.روقتمرییناکرپ واخترنهر
نیوکرشم ر اریح سبهریمرننیم،رو آیدرورین نعر
پسرازدازرشدهر ارو رزظ رزممرگی وم.رن اارنسبر
اطالع ترنیشت رو ن هرPASSرنهرwww.ssa.gov/
disabilityresearch/wi/pass.htmری اجعهرننیدر
(فقطرنهرزن کرازگلیسمرو روست سراست).

اگ رف ززدرشم رنمت رازر18رس لروا ورورو خیاستر
SSIروا ود،رن ودرسیانقمرنهرو آیدرورین نعت کر ار
زش کریمروهدرورهمچنینرسیانقری نیطرنهرف ززدر
خیور ارا ائهرزم وید.ری رهمچنینرازرشم ریمرخیاهیمر
ایضیحرندهیدرچگیزهرش اوطرنیوکرشم رن رایاز ومر
وارن اارازج مرفع لیتره ار وزازهراشرا ثی ریمرگذا و.ر
عالوهرن راونرز مریعلم کروره گیزهرسیانقرید سه،ر
ا ائهروهندگ کری اقبترنهداشتمروراعض ارخ زیاوهر
نهریمرایازندراطالع امرو ریی ورچگیزگمرعملک ور
نیونت کرا ائهروهندر ارخیاهیمرپ سید.و رنسی ار

رریمکنراسترنهرولیلرنیم ا(ه )،رنیوکرشم رنهر
اقالمرورخدی ترخ صمرن اارن رن وک،ری زندروکر
صندلمرچ خدا رو روکروستی رشخصمرزی زرواشتهر

یناو رن اارنیون کروا اارز ایازم
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ن شد.ری رو رهنگ مریح سبهریبلغرپ واختمرSSIر
ن اارنسبراطالع ترنیشت راونرییضیعر ارازرSocialر
نیونت ک،ریقدا ارو رام مریب لغرپ واخترشدهرن اار Securityر،رس زی کرMedicaidراو لتمرخیو،رو روفت ر
خدی تراجتم عمراو لترو رنخشرخیورنپ سید.
اونراقالمرورخدی تر ارو رو آیده ارنیونت کرنهر
حس برزممرآو وم.
Medicareروکرن ز یهرنیمهرنهداشتمرفد الرن اار
ریمکنراسترنیونمرنهرنیشرازر15رس لروا ورنتیازدر اف اواراسترنهرسنرآزه ر65رس لرو رنیشت رنیوهر
و رزیینهرایازبخشمرورآییزشرنمکرو و فترنند.
ورزینرن ااراف اواراسترنهریناو ارSSDIر ارن اار
حداقلروورس لرو و فترن وهرازد.
رپیششرMedicaidرحتمرو رصی ایکهرو آیده ار

نیونت کرنهرازدازهرن فمرن الرن شدرنهرپ واختره ار
ووراستثن ءرن ااراونرق عدهروجیوروا و.رDACریمرایازدر
ی ه زهرSSIریتیقفرشیو،راوایهرخیاهدرو فت،رالبتهر
نالف صلهرMedicareر ارو و فترنند،رنهرش طمرنهرنهر
نهرش طمرنهرو آیدروارنمت رازریبلغریعینمرن شد.
اونرییا وریبتالرن شد:

بر اساس :SSDI

روکرف ورنن گس لرنهرز ایاکراشخیصرواوهرشدهر
استرقبلرازر22رس لگمریمرایازدرهم کرنمکره ار
ی نیطرنهرهنونهره ارن رنهرو رن الرن ااروکرنیوکر
SSIرایضیحرواوهرشد،رورنمکره اری نیطرنهر
ایازبخشمرورآییزشر ارزینرو و فترنند.
رپ واختره اریناو را رزی زمرنهرف ززدا کرو رشغلمر
ن رو آیدرن الرفع لیترزممرنندراوایهرخیاهدرو فت.ر
ن اارس لر،2022رشغلرن رو آیدرن الرازرزظ ری راونر
استرنهرو آیدری ه زهرنیوکرو و فترننندهریناو رنهر
ازرسالیترنین ومرن خی وا راسترنیشرازر$ر1,350ر
ن شدر(ن ااراف اورز نین راونریبلغر$ر2,260راست).

رنیم اری حلهرزه ومرز س ومرنلیهر(اختاللر
وائممرنلیهرنهرزی زیندروو لینرو عملرپییزدر
نلیهراست).
رنیم اراسکل وزرآیییا وفیکرج زبمر
(نیم ارلیگ وگ).

Children’s Health Insurance
( Programبرنامه بیمه سالمت
کودکان)
ProgramرInsuranceرHealthرChildren’sر(ن ز یهر
نیمهرسالیترنیون ک)،راو التر ارق و رنهرا ائهرنیمهر
سالیترنهرنیون زمریمرنندرنهرخ زیاوهره ارآزه ر
ن ریمرننندرورو آیدرآزه رآزقد رن الراسترنهرواجدر
ش اوطرMedicaidرزیستند،رای رآزقد رزیسترنهرق و ر
نهرپ واخترهنونهرنیمهرسالیترخصیصمرن شند.ر
اونرن ز یهرپیششروا وه اراجیونا،رخدی ترنین وم،ر
شنیاوم،رورخدی ترسالیتر واکر ارف اهمریمرنندرور
و رام مر50راو لترورز حیهرنلمبی رو روست سراست.ر
س زی کرMedicaidراو لترشم ریمرایازدراطالع تر
نیشت ار ارو ریی وراونرن ز یهرا ائهرنند،رو ریمرایازیدر
اطالع ترنیشت ار ارو ریی ورپیششرنیمهرنیون کر
خیورو رزش زمرwww.insurekidsnow.govر(فقطر
نهرزن کرازگلیسمرو روست سراست)رو رن رام سر
گ فتنرن رشم هر1-877-543-7669رو و فترننید.

ن اارنسبراطالع ترنیشت رو ن هراونرن ز یهره ر
یمرایازیدرازرنهرآو سرwww.ssa.gov/redbookر
(فقطرنهرزن کرازگلیسمرو روست سراست)ر
ی اجعهرننید،رو رازرط وقرشم هرالفنر اوگ کر
1-800-772-1213رن ری رام سرنگی ود.

 Medicaidو Medicare
Medicaidروکرن ز یهری اقبتره ارنهداشتمرن اار
اف اوروا اارو آیدرورین نعریحدووراست.رو رانث ر
او لتره رنیون زمرنهرپ واختره ارSSIرو و فتر
یمرننندرواجدرش اوطرMedicaidرزینرهستند.رو ر
نسی ارازراو لتره ،رMedicaidرنهرطی رخیون رهم اهر
ن رواجدرش اوطرنیوکرSSIراعلقریمرگی و.رو راو لتره ار
ووگ رن اارو و فترآکرن ودرثبترز مرننید.رن خمرازر
نیون کریمرایازندرMedicaidر ارو و فترننند،رحتمراگ ر
واجدرش اوطرSSIرزب شند.
یناو رن اارنیون کروا اارز ایازم
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سایر خدمات مراقبتهای بهداشتی

به وبسایت ما مراجعه کنید

هنگ یمرنهرنیوکرشم رو آیدرSSIرو و فتریمرنند،ر
ی رشم ر ارنهریک کره ومرا ج عریمروهیمرنهرو ر
آزج ریمرایازیدرخدی تری اقبترنهداشتمر ارن اار
نیوکرخیورو و فترننید.راونرخدی ترن راس سرق زیکر
NeedsرCareرHealthرSpecialرwithرChildrenر(نیون کر
وا اارزی زه ارووژهرنهری اقبتره ارنهداشتم)رو ر
ً
رشیو.ریعمیالر
ذولرق زیکرSecurityرSocialرا ائهریم
س زی کره ارنهداشتمراو لتمراونرن ز یهره ر ار
یدو وتریمرننند.

آس کرا ونر اهرازج مرواوکرن ه اری نیطرنهرSocialر
Securityرازریک کره اریختلف،ری اجعهرنهرزش زمر
www.ssa.govر(فقطرنهرزن کرازگلیسم)راست.ر
یمرایازیدرن ه ارزو وار ارازج مرندهید.

او لتره اریختلف،راونرخدی تر ارن رز مره اریختلفمر
ازرجملهرServicesرHealthرSpecialرChildren’sر
(خدی ترنهداشتمرووژهرنیون ک)،رChildren’sر
ServicesرMedicalر(خدی ترپنشکمرنیون ک)،رور
ProgramرChildren’sرHandicappedر(ن ز یهررنیون کر
یعلیل)را ائهریمروهند.رانث راونرن ز یهره رنهرا ائهر
خدی ترازرط وقرنلینیکره ،ریطبره ارخصیصم،ر
خدی ترس پ ومرنیم ست کره روری اننرو ی کرایامرن ر
نست ارو رس زی کره اریحلمریمرپ واززد.

رن اارHelpرExtraرجهترهنونهره ارط حروا وه ار
زسخهروا رMedicareرو خیاسترندهید.
رن اارنیشت رازیاعریناو رو خیاسترندهید.
رزسخهره ارزش و تری ر اریش هدهرننید.
رپ سخرسؤاالتریتداولر ارو و فترزم وید.
هنگ یمرنهروکرحس برSocial Securityرmyر
اوج وریمرننید،رحتمریمرایازیدرن ه ارنیشت ار ار
ازج مروهید.
رصی تروضعیترSocial Securityرخیور ار
ن سمرننید.
رو آیده ارخیوا کر اراأویدرننید.
رز یهراأویدریناو ر ارچ پرننید.

حتمراگ رنیوکرشم رSSIرو و فترزممرنند،ریمکنر
استروکمرازراونرن ز یهره رق و رن شدرنهرشم ر
نمکرزم ود.راوا اترنهداشتریحلم،راوا اترخدی تر
اجتم عم،رو رنیم ست کره رق و رهستندرنهرشم ر
نمکرننندرا رن رCareرHealthرSpecialرwithرChildrenر
programرNeedsر(ن ز یهرنیون کروا اارزی زه ارووژهر
ی اقبتره ارنهداشتم)رو رینطقهرخیورام سرنگی ود.

راطالع ترسپ وهریستقیمرخیور اراغیی روهید.
روکرن ترMedicareرج وگنونرو خیاسترننید.
رج وگنونرSSA-1099/1042Sر ارو و فترننید.
رو رصی امرنهرهیچرگیزهراغیی اامرزداشتهرن شیدر
وراو لترشم رهمک ارواشتهرن شد،رن اارن تر
ج وگنونرSecurityرSocialرو خیاسترندهید.

تماس با Social Security

ن خمرازراونرخدی ترفقطرنهرزن کرازگلیسمرو ر
اهره اریختلفمرن اارام سرن ری ،رازرجملهرنهرصی تر وست سرهستند.ری رجهترنمکرنهرشم رن اارازج مر
آزالون،رن رالفنرورحضی اروجیوروا و.ری رآی وهراومرا رنهر ن ه ارSecurityر،Socialرهنگ یمرنهرنهروکروفت ر
سؤاالات کرپ سخرواوهرورنهرشم رخدیترننیم.رSocialر
SecurityرSocialری اجعهریمرننید،رخدی ترا جمهر
Securityرنیشرازر85رس لراسترنهرن را ائهریناو رور
شف همر اوگ کر ارنهرصی ترالفنمرو رحضی ارو ر
حم وتری لمرنهرییلییکره رزف رو رس اس رسف رززدگمر اختی ا کرق ا ریمروهیم.
خیو،رنهراأیینراینیترای وزرورف وارنمکرن وهراست.

با ما تماس بگیرید

اگ رنهراونت زتروست سمرزدا ود،ری رخدی ترخیون ر
ه وزر
زو وار ارازرط وقرالفنرو ر24رس عترشب ز ر
ور7ر وزرهفتهرا ائهریمروهیم.رن رشم هر اوگ کر
یناو رن اارنیون کروا اارز ایازم
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1-800-772-1213رام سرنگی ود؛رو رچن زچهر
ز شنیارو رنمرشنیارهستید،رن رشم هرTTYری ،روعنمر
،1-800-325-0778رام سرنگی ود.

ویزیتهای مطب را رزرو کنید
یمرایازیدرن روا ورن وکرندرپستمرخیورو رصفحهروبر
locatorرofficeر(وفت و ب)ری ،رزنووکت ونروفت رنهرخیور ار
پیدارننیدر(فقطرنهرزن کرازگلیسمرو روست سراست).

و رصی امرنهرزی زرواشتهرن شیدرن رنسمرصحبتر
ننید،روکمرازرن نن کریمرایازدرازرس عتر7رصبحرا ر
8رشب،رووشنبهرا رجمعهرنهرام سره ارشم رپ سخر
ندهد.رجهترخدی ترا جمهر اوگ کری ،رو رحینرپخشر
پی مره ارخیون رصیامرنهرزن کرازگلیسمرپشترخطر
س نترنم زیدرا رزی زمرنهروکرزم وندهرپ سخرندهد.ر
زم وندهرن روکریت جمرام سریمرگی ورا رو رزیینهر
ام ست کرنهرشم رنمکرزم ود.راگ رزتیازیدرن رخیور ار
ن رالفنرازج مروهید،رن اارشم رزینترانظیمریمرننیمر
ا رنهروفت رSecurityرSocialریحلرخیوری اجعهرننید.ر
ا ایبمرواوهریمرشیورنهرو رهنگ مری اجعهرشم رنهر
اونروفت ،ریت جمرو رآزج رح ض رن شد.رطمر وزه ار
شلیغ،رازرشم ریمرخیاهیمرصبی رن شیدرزو اریمکنر
استرنیقراشغ لرزو وار ارنشنیودرو ریدترزی کر
نیشت ار ارپشترخطرو رازتظ رنم زید.ریشت قرا ائهر
خدیترنهرشم رهستیم.

اگ ریمرخیاهیدریدا نمر ارنهرهم اهرنی و ودرا رآزه ر
ارنبینیم،رنهرو ورواشتهرن شیدرنهراونریدا کرحتم رً
ن ودراصلرو رنپمرگیاهمرشدهرایسطرس زی کر
ص و ننندهرن شند.
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