2018

مزایا برای کودکان دارای معلولیت
و رویخلریونرنش وهر ی
1

بقدبهر
پ ویخمررهاار)SSIرIncomeرSecurityر)Supplementalر

2

(و آبدرتابزنرتکمزای)رم یارنیوناکرناتییکر
ر)SSDIرInsuranceرDisabilityرSecurityر)Socialربییواارمزمهرناتیینیر
سیشالرسکزی وتیرم یارمی گساالکرناتییکریزروو یکرنیونیر

4

و خییسمرم یارپ ویخمررهاارSSIروربییواارSSDIروریونکهرچگینهر
4

بیرتیینزدرنمکرننزدر
م نابهرهاارحماومرشغایرم یارجییناکروچا رناتیینیر

5

MedicaidرورMedicareر

6

ProgramرInsuranceرHealthرChildren’sر

6

ساو رخدباترب یقبمرهاارمهدیشتیر

6

تماسرگ فتنرمارتابزنریجتماعیر

7

مقدمه
یونرنتامچهرم یارویادون،ری یئهروهندگاکرخدباتر
ب یفبم،روارنماوندگاکرنیوناکرورنیجییناکرنمت ر
یزر18رناتییکریسمرنهربمکنریسمرویجدرش یوطر
پ ویخمرهاارIncomeرSecurityرSupplementalر
))SSIر(و آبدرتابزنرتکمزای)رماشند.رهمچنزنرم یار
می گساالنیریسمرنهرو روو یکرنیونیر(قبلریزرسنر
22رسااگی)رناتییکرشدهریندروربمکنریسمرویجدر
ش یوطربییواارInsuranceرDisabilityرSecurityرSocialر
))SSDIر(مزمهرناتیینیرسیشالرسکزی وتی)رماشند.ر
(باریونربییواارSSDIر(مزمهرناتیینیرسیشالر

سکزی وتی)ر یربییواار<<نیوک>>ربیرنابزم،رزو یر
و رسامقهرو آبدهاارSecurityرSocialر(سیشالر
سکزی وتی)رویادونرپ ویخمربیرشیو).
یونرنتامچهرمهرشمارنمکرخییهدرن وربتیجهرشیودر
نهرآوارنیونتاکروارنیونیرنهرآکر یربیرشناسزدر
بمکنریسمرویجدرش یوطرSSIر(و آبدرتابزنرتکمزای)ر
وارSecurityرSocialر(سیشالرسکزی وتی)رماشدروار
خز .
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پرداختهای Supplemental
( )Security Income )SSIدرآمد
تامین تکمیلی) برای کودکان ناتوان

مقررات  SSIدرباره ناتوانی

SSIر(و آبدرتابزنرتکمزای)رمهریف یوروی یارو آبدر
نمروربنامعربحدوورنهر65رسالروارمزشت روی ند،روار
نامزناروارناتییکرهستندرباهانهربباغیر یرپ ویخمر
بیرنند.رف زندرشما،ریگ رنمت ریزر18رسالرسنرویشتهر
ماشد،رو رصی تزکهروچا رمزما ارجسمیروار وینی،ر
وارت نزبیریزریونرمزما ارهارماشدرنهربطامقرت وفر
SecurityرSocialر(سیشالرسکزی وتی)رنیعیرناتیینیر
م یارنیوکرماشدرورو رصی تزکهرو آبدروربنامعروار
و ربحدووهرویجدرش یوطرمیوکرق ی رگز و،ربیرتییندر
ویجدرش یوطربحسیبرشیو.ربزییکرپ ویخمرSSIر
(و آبدرتابزنرتکمزای)رو ره ریواامربتفاوتریسم،ر
چیکرم خیریزریواامرهاربباغیر یرمهرپ ویخمرSSIر
بیریفییوند.روفت ربحایرSecurityرSocialر(سیشالر
سکزی وتی)رشماربیرتییندریطالعاترمزشت ارو ربی ور
جمعربباغرپ ویختیرSSIریواامرمهرشمارمدهد.

مقررات  SSIدرباره درآمد و منابع

نیوکرشمارماودرهمهرش یوطرزو ر یرویشتهرماشدرتار
ناتییکرو رنظ رگ فتهرشدهرورمنام یونرویجدرش یوطرSSIر
ماشد:
رنیوکرنهرنامزنارنزسم،رنباودربشغیلرنا رماشدر
وارو آبدشرمزشریزر$1,180روال رو رباهرو رسالر
2018رماشد.رنیوکرنهرنامزناریسم،رنباودربشغیلر
نا رماشدروارو آبدارمزشریزر$1,970روال رویشتهر
ً
میالره رسالریونربزییکرو آبدرتغزز ر
ماشدر(ب
بیرنند).
رنیوکرماودروچا رمزما ارجسمیروار
وینی،روارت نزبیریزرمزما ارهارماشدرنهرمهر
<<بحدووومرهاارعماک واربشخصرورشدود>>ر
بنج ربیرگ وو.ریونرمدیکرب نیریسمرنهریونر
مزما ارهارماودرشدودیًرف اازمر(هاا)رنیوکرشمار یر
بحدوورننند.
رمزما ار(هاا)رنیوکرماودرحدیقلرمهربدتر12رباهر
ناتییکرننندهرماشد،روارینتظا رم وورنهرناتییکرننندهر
ماشد؛روارماودرینتظا رویشمرنهرمزما ار(ها)رمهرب گر
بنج رخییهدرشد.

ارائه اطالعات درباره بیماری کودک شما

بارو رهنگامرتصمزمرگز ارو ریونربی ورنهرآوارف زندر
شمارویجدرش یوطرSSIریسمروارخز ،رو آبدروربنامعر
ف زندتاکر یرو رنظ ربیرگز وم.ربارهمچنزنرو آبدرور
بنامعریعضاارخانییوهرنهرو رخانیی رنیوکرزندگیر
بیرننندر یرو رنظ ربیرگز وم.ریگ رف زندتاکرو رخانهر
زندگیربیرنندریونرقیینزنریعمالربیرشیو.رهمچنزنر
و رصی تیرنهرف زندرشمارو ربد سهرمیوهریباره ریزر
گاهیرمهرخانهربیرآودرورتحمرننت لرشماریسم،رمازر
همریونرقیینزنریعمالربیرشیو.

وقتیرم یارپ ویخمرهاارSSIرم یارنیوکرخیورمهر
یستناورناتیینیریورو خییسمربیروهزد،رباریطالعاتر
وقزقیر یرو ما هروض زمرپیشکیرنیوکرورچگینگیر
تاثز رآکرم رتییناویروارو رینجامرف اازمرهاار وزینهریشر
و خییسمربیرننزم.ربارهمچنزنریزرشماربیرخییهزمر
مهرپیشکاک،رب اماک،رو بانگ یک،روربتخصصاکرووگ رنهر
یطالعاتیرو ما هرمزما ارنیونتاکروی ندریجازهرمدهزدر
یونریطالعاتر یرم یارباری سالرننند.

ین رو آبدروربنامعرنیونتاک،روارو آبدروربنامعریعضاار
خانییوهرنهرو رخانیی رنیوکرزندگیربیرننند،ر
مزشریزربقدی ربجازرماشد،رو خییسمرنیوکرم یار
پ ویخمرهاارSSIر یر وربیرننزم.

یگ ره گینهرسییمقرپیشکیرواربد سهرنیوکرخیور یر
ً
ود،راطفارآنهار یرمارخیورمزاو ود.ریونریب رو رتس وعر
وی
وندرتصمزمرگز ارنمکرخییهدرن و.

هنگابیرنهرنیوکرو روکرب نیرپیشکیرمیوهرورمزمهر
مهدیشتیرهیونهرهاارب یقبمرریزریور یربیرپ ویزو،ر
پ ویخمرباهزانهرSSIر یرمهر$30روال ربحدووربیرننزم.

بعد چه اتفاقی میافتد؟
بارهمهریطالعاتیرنهرمهرباربیروهزدر یرمهروفت ر
)DDSرServicesرDeterminationر)Disabilityر
ر
(خدباترت ززنرناتیینی)رو ریواامرشماری سالر
بیرننزم.رپیشکاکرورساو رنا بندیکرآبیزشروودهرو ر
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یونرسازباکریوااتیریطالعاتر یرم سیربیرننندرور
یگ رنیوکرشماروکیریزرمزما ارهاارویجدرش یوطر یر
سییمقرپیشکیرورتحصزایرنیوکرشماروره گینهر
ویشتهرماشد،رپ ویخمرهاارSSIر یرمالفاصاهرو وافمر
یطالعاترووگ ربی ورنزازر یرم یارتصمزمرگز ارو ربی ور
خییهدرن و.ریگ رسازباکریوااتیرو رنهاومرتصمزمر
یونکهرنیوکرشمارب زا هااربارم یارناتیینیر یرم آو وهر مگز ورنهرناتیینیرنیوکرمهریندیزهرنافیرشدودرنزسمر
بیرنندر یرو خییسمربیرنماوند.
تارویجدرش یوطرSSIرماشد،رشماربایمرمهرمازپ ویخمر
SSIرنهرمهرنیونتاکریختصاصروافتهرنزستزد.
یگ ریونرسازباکریوااتیرنتییندرماریستفاوهریزرفقطر
یطالعاترپیشکی،رسییمقرتحصزایرورووگ رحقاوقیر
نهرو ریختزا روی ورو ربی ورناتیینیرمهرنتزجهرم سد،ر
بمکنریسمریزرشمارمخییهدرنیونتاکر یرم یاروکر
م دریزریونکهرنیوکرشمارش وعرمهرو وافمرSSIرن و،ر
ب اونهروارآزباوشرپیشکیرمهرهم یهرمب ود.ربارهیونهر
قانیکریاییمربیروی ورنهرباروض زمرپیشکیرنیوکر
یونرب اونهروارآزباوشر یرپ ویخمربیرننزم.
شمار یره ریزرگاهیرم یارتاوزدریونکهرآوارناتیینیروار
هنیزرهمرب زا هااربار یرم آو وهربیرنند،رم سیر
ننزم.ربارماودریونرم سیر ی:

بررسیهای ناتوانی SSI

ممکن است پرداختهای فوری  SSIبرای
کودکتان انجام دهیم

رحدیقلره رسهرسالروکبا رم یارنیوناکرورنیجییناکر
نمت ریزر18رسالرنهرینتظا ربیر وورمزما ارآنهار
مهبیوروامدرینجامروهزم؛رو

بمکنریسمر3-5رباهرطیلرمکشدرتارسازباکریوااتیر
و ریونربی ورتصمزمرگز ارنندرنهرآوارنیوکرشمار
ب زا هااربارم یارناتیینیر یرم آو وهربیرنندروار
خز .رماریونرحال،رم یارم خیرمزما ارهاارپیشکیر
پ ویخمرهاارSSIر یرمالفاصاهرورتارششرباهرینجامر
بیروهزم،رتارزبانیرنهرسازباکریوااتیرتصمزمرخیور یر
و ربی وریونکهرنیوکرشماروی یارناتیینیرویجدرش یوطر
یسمر یریعالمرنماود.

رم یارنیونانیرنهرSSIر یرمهروازلروزکرنمرتیادر
خیورو وافمربیرننندرو رسنر1رسااگیرآنهارینجامر
وهزم.ریگ رمهریونرنتزجهرم سزمرنهرینتظا رنمیر وور
وض زمرپیشکیرآنهارتاریوازنرسااگ ورتیادشاکر
مهبیوروامد،ربمکنریسمریونرم سیر یرم یارتا وخر
ووگ ارم نابهر ویارننزم.
حتیریگ رینتظا رنمیر وورنهروض زمرنیوکرشمار
مهبیوروامد،ربمکنریسمرم سیرناتیینیر یرینجامر
وهزم.رهنگابیرنهروض زمرپیشکیرنیوکرشمار
یرم سیربیرننزم،رشمارماودرشییهداری یئهرننزدر
ببنیرم ریونکهرناتیینیرنیوکرشمارهنیزرهمرمهرشدتر
ف اازمرهاار وزینهروار یربحدووربیرنندروریونکهر
نیوکرشمارتحمرو بانیریسمرنهریزرنظ رپیشکیر
م یارمزما اروارض و اریسم.

و رزو رم خیریزرمزما ارهاویرنهربمکنریسمرویجدر
ش یوطرماشندرآبدهریسم:
رنامزناویرنابل
رناشنییویرنابل
رفاجربغیا
رسند ومرویوک
رووست وفیرعضالنی

وقتی فرزند شما وارد  18سالگی میشود چه
اتفاقی میافتد

رناتیینیرذهنیرشدودر(نیوکر4رسااهروارماالت )
رعفینمرمارنشانهرهاارHIV
روزکرتیادرنمت ریزر2رپیند،ر10ریونسر—رباروض زمر
نیوناکروچا رنمروزنیرزباکرتیادر یریزرمدورتیادرتار
سنر1رسااگی،روروض زمرنیوناکروچا ریختاللر
شدر یریزرمدورتیادرتار3رسااگیری زوامیربیرننزم.ر
وزکرنیوکرو رزباکرتیادرنهرو رنسخهریصایروارو ر
ونیشمرگییهیرتیادرنیزیوروارو رپ وندهرپیشکیر
وی یاریبضاءرپیشکرثبمربیرشیو،ربالکرعملر
خییهدرمیو.

و رم نابهر،SSIرف زندرمارو وورمهر18رسااگیرمی گسالر
بحسیبربیرشیورورباریزرقیینزنرپیشکیرور
غز پیشکیربتفاوتیرم یارتصمزمرگز ارو ما هرت اقر
ً
رننزم.ربثالر
بییواارب ایازمرSSIرمهریوریستفاوهربی
م یارت ززنرصالحزمرف ورمی گسالرم ریساسرحدوور
باایر،SSIرو آبدروربنامعریعضاءرخانییوه،رمهرجیر
همس ،ر یرو رنظ رنمیرگز وم.ربارفقطرو آبدروربنامعر
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یونربییوارهمچنزنرمهروکرف ورمی گسالرنهرو رسنر
ف ورمی گسالرورهمس روار یرو رنظ ربیرگز وم.ر
همچنزنرم یارت ززنرب ایازمرف ورمی گسالریزرقیینزنر 18رسااگیرناتییکرشده،رورچنانچهربییوااریف یور
ویمستهرو رسامقهرو آبدهاارSecurityرSocialرویادونر
ب ایازمرخاصرمی گساالکریستفاوهربیرننزم.
یرقبلریزرسنر18رسااگیرو وافمرن وهرماشد،رقاملر
ریگ رف زندرشمارهمریننیکریزربییواارSSIریستفاوهر
پ ویخمرخییهدرمیو.رنیوناکرورنیجیینانیرنهرمهرعنییکر
بیرنند،رماودروض زمرپیشکیریور یرو رو وورمهر
ً
نیوکرزو رسنرقانینیرو رسامقهرSecurityرSocialر
میالرو ر
18رسااگیری زوامیرننزم.ریونری زوامیرب
ویادونربییوارو وافمربیرن وند،ریگ رو رو وورمهر18ر
وو هریاروکر-سااهرنهریزرتا وخرتیادر18رسااگیریور
آغازربیرشیورصی تربیرگز و.رم یاریونکهربشخصر سااگیرناتییکرماشندربیرتیینندرمهرو وافمربییوارو ر
سامقهرویادونرخیوریویبهروهند.ربارت ززنرناتیینیر یر
ننزمرآوارف زندر18رسااهرشمارویجدرصالحزمر
ماریستفاوهریزرقیینزنرناتیینیرم یارمی گساالکرینجامر
بییواارSSIرهسمروارخز ،ریزرقیینزنرب ایازمر
بیروهزم.
می گساالکریستفاوهربیرننزم.
بییواار<<نیوک>>رمی گسالرناتییکرتحمرSSDIرتار
رحتیریگ رف زندرشمارقبلریزرسااگ ورتیادر18ر
سااگیرخیو،رمهروازلرو آبدرزواورواربنامعرباایرزواور زبانیرنهرف ورب ایلرماقیرمماندریویبهرخییهدروافم.ر
یزوویجر<<نیوک>>رمی گسالرناتییکربمکنریسمرم ر
شمارورهمس تاکرویجدرش یوطرو آبدرSSIرنبیوهر
بشمیازمریورم یارو وافمربییوارتاثز رمگذی و.رنزازار
ماشد،ربمکنریسمرو رسنر18رسااگیرویجدر
نزسمرنیوکرشمارنا رن وهرماشدرتاریونربییوار یر
ش یوطرSSIرشیو.
و وافمرنند.
م یارنسبریطالعاترمزشت ،رمهرSupplemental
)Publicationر)Security Income (SSIر
ر
05-11000-FAر)No.رب یج هرننزد.

چگونه به این نتیجه میرسیم که
<<کودک>> شما ناتوان و واجد شرایط
مزایای  SSDIاست

Social Security Disability
 )Insurance )SSDIمزایای بیمه
ناتوانی سوشال سکیوریتی برای
بزرگساالن ناتوان از دوران کودکی

یگ رف زندرشمار18رسالروارمزشت روی و،ربارو خییسمر
یور یری زوامیربیرننزمرورناتیینیریور یرو سمرمهرهماکر
شزیهربی وریستفاوهرم یارت ززنرناتیینیروکرشخصر
می گسالرت ززنربیرننزم.ربارو خییسمرشمار یرمهر
ServicesرDeterminationرDisabilityر(وفت رخدباتر
ت ززنرناتیینی)رو ریواامرشماری سالربیرننزمرتار
ی زوامیرت ززنرناتیینیر یرم یاربارینجامروهند.رم یار
نسبریطالعاترمزشت رو ربی وریونکهرچگینهرناتیینیر
یرننزم،رنگاهرننزدرمه
می گساالکر یرت ززنرب ر
رر)PublicationرDisability Benefitsر
05-10029-FAر.)No.

م نابهربییواارSSDIرپ ویخمربییوارمهرمی گساالنیر یر
ینجامربیروهدرنهروچا رناتیینیرهستندرنهرقبلریزر
22رسااگیرآنهارش وعرشدهریسم.ر(باریونربییواار
SSDIر(مزمهرناتیینیرسیشالرسکزی وتی)ر یربییواار
<<نیوک>>ربیرنابزم،رزو یرو رسامقهرو آبدهاار
SecurityرSocialر(سیشالرسکزی وتی)رویادونر
پ ویخمربیرشیو).
م یاریونکهروکرف ورمی گسالرناتییکربشمیلرو وافمر
بییواار<<نیوک>>رشیو،روکیریزرویادونریو:

درخواست برای پرداختهای  SSIو
مزایای  SSDIو اینکه چگونه میتوانید
کمک کنید

رماودربییواارمازنشستگیرواریزرنا ریفتاوگیرSocialر
Securityرو وافمرنند؛روا
رفیترن وهرورمهریندیزهرنافیرنا رن وهرماشندرنهر
ویجدرش یوطرSecurityرSocialرماشند.

شماربیرتیینزدرم یارو خییسمرپ ویخمرهاارSSIر
واربییواارSSDIرم یارف زندرخیورمارمخشریزرط وقر
تافنر یوگاکر1-800-772-1213رSecurityرSocialر
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شییهدربی ورنزازرخیورم یارپ ویزشرو خییسمرنیوکر
شمار یرو وافمرننزم.رماریونرحالرهمکا ارشمارم یار
و وافمریطالعاترورسییمقرووگ رمهربارنمکرخییهدر
ن ورنا رخیور یرمارس عمرمزشت ارمهرپاواکرم سانزم.

تماسرمگز ودروارمهریوی هرSecurityرSocialریوااتیر
خیورب یج هرنماوزد.ریگ رو خییسمرپ ویخمرهاارSSIر
م یارف زندرخیوروی ود،رماودرشما هرSecurityرSocialر
ورگییهیرتیادروار یرمارخیورویشتهرماشزد.ریگ رم یار
بییواارSSDIرم یارف زندرخیورم ریساسرسامقهر
ً
روهزد،راطفارشما هر
و آبدهاارخیورو خییسمربی
SecurityرSocialرخیو،روارشما هرSecurityرSocialرویادر
مازنشسته،ریزرنا ریفتاوهرواربتیفیرنهربییواارSSDIرم ر
یساسرآکرو خییسمرشدهریسمر یرعالوهرم رشما هر
بار یهرهاارزواوارم یارتشیوقرجیینانیرنهر
SecurityرSocialرف زندرخیورورگییهیرتیادروارمهر
پ ویخمرهاارSSIرواربییواارSSDIرو وافمربیرننندرور
هم یهرویشتهرماشزد.
بیرخییهندرمهرس رنا رم وند،رو ریختزا روی وم.
شماربیرتیینزدرمارینجامرنا هاارزو رمهربارو رینجامر
تصمزمرگز ارنمکرننزد:

برنامههای حمایت شغلی برای جوانان
دچار ناتوانی
بر اساس :SSI

ری یئهرحدینث ریطالعاترمهربارو ربی ورمزما ار(هاا)ر
نیونتاک؛

رهنگابیرنهربباغرپ ویختیرباهانهرSSIرنیوکر
شمار یربحاسبهربیرننزم،رقسممریعظمرو آبدر
نیونتاکر یرو رنظ رنمیرگز وم.ریگ رسنرف زندرشمار
نمت ریزر22رسالریسمروروینشرآبیزاریسمرنهر
مهرطی بنظمرمهربد سهربیر وو،رحتیرقسممر
مزشت اریزرو آبدره رباهریور یرو رنظ رنمیرگز وم.ر
و رسالر،2018روینشرآبیزیکرمارسنرنمت ریزر22ر
سالربیرتیینندر$1,820روال ریزرو آبدرباهانهر
خیور ی،رتارحدرساالنهر$7,350روال ،رو ربحاسبهر
و آبدشاکرم یارSSIرو رنظ رنگز ند.ربمکنریسمر
یونرحدووره رسالریفییوشرپزدیرنند.

ریعالمرتا وخرب یج هرمهرپیشکاکروارمزما ستاکرها،ر
شما هرحسابرمزما رم یاره رپیشک،روار
مزما ستاک،روره ریطالعاترووگ ارنهرمهربارنمکر
بیرنندرسییمقرپیشکیرنیوکرشمار یرو وافمر
ننزم؛رو
ری یئهرنپیره رنیعرگیی شرواریطالعاترپیشکیرنهر
و ریختزا روی ود.
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.

روکرنیوکرنهر15رسالروارمزشت روی و،رتحمرم نابهر
)PASSرSelf-SupportرAchieveرtoر)Planر(ط حر
وستزامیرمهرخیو-یتکاوی)،ربیرتییندرمارپسریندیزر
ن وکربقدی اریزرو آبدروربنامعرخیو،رهیونهرآبیزشر
ورچزیهاارووگ ربی ورنزازرم یارنا رن وکر یرپ ویخمر
نماود.روقتیرو آبدرنیوکرشمار یرجهمرپ ویخمر
SSIربحاسبهربیرننزم،رو آبدرپسریندیزرشدهر یر
و رنظ رنمیرگز وم.روقتیربزییکرپ ویخمرمهرنیوکر
شمار یربحاسبهربیرننزم،رو آبدروربنامعرپسریندیزر
شدهر یرو رنظ رنمیرگز وم.رم یارنسبریطالعاتر
مزشت رو ما هرPASSرمهرwww.socialsecurity.
gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
ب یج هرننزد.

یگ رف زندرشمارنمت ریزر18رسالروی ورورو خییسمر
SSIروی ود،رماودرسییمقیرنهرو آبدروربنام تاکر یرنشاکر
بیروهدرورهمچنزنرسییمقرب میطرمهرف زندرخیور یر
ی یئهرنماوزد.ربارهمچنزنریزرشماربیرخییهزمرتیضزحر
مدهزدرچگینهرناتیینیرنیوکرشمارم رتییناویروارم یار
ینجامرف اازمرهاار وزینهریشرتاثز ربیرگذی و.رعالوهر
م ریونرنامرب اماک،ری یئهروهندگاکرب یقبمرمهدیشتیر
وریعضاارخانییوهرنهربیرتیینندریطالعاتیرو ربی ور
چگینگیرعماک ورنیونتاکری یئهروهندر یرخییهزمر
پ سزد.ریگ رسییمقربد سهر یرو ریختزا روی ود،رماودر
آنهار یرمارخیورمهربصاحبهرمزاو ود.
و رمسزا اریزربناطق،رت تزباترووژهریارماری یئهروهندگاکر
خدباترپیشکی،رسازباکرهاارخدباتریجتماعی،ر
وربدی سریوجاورشدهریسمرنهرمهربارنمکربیرنندر
بییوارم یارنیوناکروی یارب ایازم
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ربمکنریسمرمهروازلرمزما ا(ها)،رنیوکرشمارمهر
یقالمرورخدباترخاصرم یارنا رن وک،ربانندروکر
صندایرچ خدی رواروکروستزا رشخصیرنزازرویشتهر
ماشد.ربارو رهنگامربحاسبهربباغرپ ویختیرSSIر

نیونتاک،ربقدی اروارتمامرببااغرپ ویخمرشدهرم یار یگ رویجدرش یوطرSSIرنباشند.رم یارنسبریطالعاتر
مزشت ریونربیضیعر یریزروفت رSecurityرSocialربنطقهر
یونریقالمرورخدباتر یرو رو آبدهاارنیونتاکرمهر
خیو،رسازباکرMedicaidریوااتیرخیو،رواروفت رخدباتر
حسابرنمیرآو وم.
ربمکنریسمرنیوکرشمارنهرمزشریزر15رسالروی ور یجتماعیریواامروارمخشرخیورمپ سزد.
متییندرو رزبزنهرتیینبخشیرورآبیزشرنمکرو وافمر Medicareروکرم نابهرمزمهرمهدیشتیرفد یلرم یار
یف یواریسمرنهرسنرآنهار65رسالروارمزشت ریسمرور
نند.
نزیرم یاریف یوارنهربییواارناتیینیرSecurityرSocialر یر
رپیششرMedicaidرحتیرو رصی تزکهرو آبدهاار
نیونتاکرمهریندیزهرنافیرماالرماشدرنهرپ ویخمرهاار م یارحدیقلروورسالرو وافمرن وهریند.
باهانهرSSIربتیقفرشیو،ریویبهرخییهدروافم،ریابتهر ووریستثناءرم یاریونرقاعدهروجیوروی و.رمی گسالر
ناتییکربیرتییندرمالفاصاهرMedicareر یرو وافمرنند،رمهر
مهرش طیرنهرو آبدروارنمت ریزربباغرب زنیر
ش طیرنه:
ماشد.
رمزما اربیبنرنازیارویشتهرورمهرپزیندرنازهروار
وواازیرنگهدی ندهرنزازرویشتهرماشد؛روا

بر اساس :SSDI

رمهرمزما ار)amyotrophicرdiseaseرGehrig’sرLouر
sclerosisر)lateralر(ایگ وگر(-یسکا وزرجانبیر
آبزیت وفزک))رماشد.

یک فرد بزرگسال ناتوان قبل از  22سالگی میتواند همان
کمک برای هزینههای کار که در باال برای یک کودک SSI
توضیح داده شد و کمک جهت توانبخشی و آموزش را دریافت
کند.

Children’s Health Insurance
Program

رپ ویخمهااربییوارتارزبانیرنهرو رشغایرمارو آبدر
ماالرف اازمرنمیننزدریویبهرخییهدروافم.رم یار
سالر،2018رشغلرمارو آبدرماالریزرنظ رباریونریسمر
نهرو آبدرباهانهرشخصرو وافمننندهربییوارنهریزر
سالبمرمزناویرم خی وی ریسمرمزشریزر$1,180ر
وال رماشدر(م یارو وافمننندگاکربییوارنهرنامزنار
هستندریونربباغر$1,970روال ریسم).ر

ProgramرInsuranceرHealthر،Children’sریواالتر یر
قاو رمهری یئهرمزمهرمهدیشتیرمهرنیونانیربیرنندرنهر
خانییوهرهاارآنهارنا ربیرننندرورو آبدرآنهارآنقد رماالر
یسمرنهرویجدرش یوطرMedicaidرنزستند،ریبارآنقد ر
نزسمرنهرقاو رمهرپ ویخمرهیونهرمزمهرمهدیشتیر
خصیصیرماشند.ریونرم نابهرپیششروی وهاار
تجیویا،رخدباترمزناوی،رشنییوی،رورخدباترسالبمر
ویکر یرف یهمربیرنندرورو رتمامر50ریواامرورناحزهر
نامبزارو روست سریسم.رسازباکرMedicaidریواامر
یرتییندریطالعاترمزشت ار یرو ربی وریونر
شمارب ر
یرتیینزدریطالعاترمزشت ار
م نابهری یئهرنند،روارب ر
یرو ربی ورپیششرمزمهرنیوناکرخیورو ر
نشانی www.insurekidsnow.govو ریونت نمر
ر
وارمارتماسرگ فتنرمارشما هر1-877-543-7669ر
و وافمرننزد.

رم یارنسبریطالعاترمزشت رو ما هریونرم نابههار
بیتیینزدریزرومساومربا www.socialsecurity.gov
مازوودرننزد،رواریزرط وقرشما هرتافنر یوگاکر
ر 1-800-772-1213با ما تماس بگیرید  ،یا از آدرس
اینترنتی www.socialsecurity.gov/redbook
مازوودرننزد.

 Medicaidو Medicare

Medicaidروکرم نابهرب یقبمرهاارمهدیشتیرم یار
یف یوروی یارو آبدرنمروربنامعربحدووریسم.رو رینث ر
یواامرهارنیونانیرنهرپ ویخمرهاارSSIرو وافمر
بیرننندرویجدرش یوطرMedicaidرنزیرهستند.رو ر
مسزا اریزریواامرها،رMedicaidرمهرطی رخیونا رهم یهر
هنگابیرنهرنیوکرشمارو آبدرSSIرو وافمربیرنند،ر
مارویجدرش یوطرمیوکرSSIرت اقربیرگز و.رو ریواامرهاار
بارشمار یرمهربکاکرهاویری جاعربیروهزمرنهرو رآنجار
ووگ رم یارو وافمرآکرماودرثبمرنامرننزد.رم خیریزر
بیرتیینزدرخدباترب یقبمرمهدیشتیر یرم یارنیوکر
نیوناکربیرتیینندرMedicaidر یرو وافمرننند،رحتیر

سایر خدمات مراقبتهای بهداشتی
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تاوزدربییوا،رتغزز رویوکریطالعاتروی ویربستقزم،ر
ی یئهرو خییسمرصدو رنا ترMedicareریامثنی،ر
و وافمرSSA-1099/1042Sرجاوگیونرو؛

خیورو وافمرننزد.ریونرخدباترم ریساسربفاورنیوناکر
وی یارنزازهاارووژهرب یقبمرهاارمهدیشتیرو رذولر
ً
میالر
قانیکرActرSecurityرSocialری یئهربیرشیو.رب
سازباکررهاارمهدیشتیریوااتیریونرم نابهرهار
یربدو ومربیرننند.

ری یئهرو خییسمرHelpرExtraرم یارتابزنرهیونهرهاار
م نابهروی وهاارنسخهریارMedicare؛

یواامرهااربختاف،ریونرخدباتر یرمارنامرهااربختافیر
یزرجماهرخدباترمهدیشتیرووژهرنیوناک،رخدباتر
پیشکیرنیوناک،رورم نابهررنیوناکرب ایلربیرنابند.ر
ینث ریونرم نابهرهارمهری یئهرخدباتریزرط وقرنازنزکرها،ر
بطبرهاارخصیصی،رخدباترس پاویرمزما ستاکرهار
ورب ینیرو باکرتییمرمارمست اروارسازباکرهااربحایر
بیرپ ویزند.

ری یئهرو خییسمربییواارمازنشستگی ر
،ر
ب ایازمرورMedicare؛
روست سیرمهر ونیشمرنش واتربا؛
رو وافمرپاسخرپ سشرهااربتدیول؛رو
رمسزا اریبکاناترووگ !
م خیریزریونرخدباترفقطرمهرزماکرینگازسیری یئهر
بیرشیو.رم یارنسبریطالعاترمزشت رمهرزماکر
فا سیرمهر«و گاهرچند-زمانی»ربارب یج هرننزد.رم یار
م ق ی رن وکری تباطرمارتابزنریجتماعیربیرتیینزدریزر
خدباتر یوگاکربت جمرهمیباکریستفاوهرننزد.رخدباتر
ت جمهرم یارتماسرهاارتافنیروارم یارب یج اکرمهر
وفت رتابزنریجتماعیری یئهربیرشیو.

حتیریگ رنیوکرشمارSSIرو وافمرنمیرنند،ربمکنر
یسمروکیریزریونرم نابهرهارقاو رماشدرمهرشمار
نمکرنماود.ریوی یترمهدیشمربحای،ریوی یترخدباتر
یجتماعی،روارمزما ستاکرهارقاو رهستندرمهرشمار
نمکرننندرتارمارم نابهرنیوناکروی یارنزازهاارووژهر
ب یقبمرهاارمهدیشتیرو ربنطقهرخیورتماسرمگز ود.

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

تماس با ما

مهر وشرهااربختافریزرجماهرآنالون،رتافنیر
ورحضی اربیرتیینزدرمارتابزنریجتماعیرتماسر
مگز ود.ربارآباوهرپاسخرگیویرمهرپ سشرهاارشمارور
خدبتگیی ارمهرشمارهستزم.رتابزنریجتماعیرم یار
تابزنرحالرورآوندهریزرط وقری یئهربییوارورحماومرباایر
باویمریا م ریزربزازیکرهارتنریزرب ومرمزشریزر80رسالر
نیشزدهریسم.

یف یوارنهرمهریونت نمروست سیرندی ند،ربیرتیینندر
ه وزارور
یزرخدباترخیونا رتافنیربارنهرشبان ر
و ر7ر وزرهفتهری یئهربیرشیو،ریستفاوهرننند.ر
یف یورناشنییروارنم-شنییربیرتیینندرمارشما هر
یوگاکر1-800-772-1213روارTTYرمهرشما هر
 1-800-325-0778تماسرمگز ند.
یگ ربیرخییهزدرمارنسیرصحبمرننزد،ریزرساعمر7ر
صبحرتار7رشبر وزهاارووشنبهرتارجم هرپاسخگیار
ً
رساعاترشایغراطفارشکزبار
تماسرشمارهستزم.رو
ً
ماشزد،رزو یرو ریونریوقاتریحتماالرخطیطرمزشت ر
بشغیلریسمرورگفتگیرماربارزباکرمزشت اربیرم و.ر
م یارم ق ی رن وکری تباطرمارتابزنریجتماعیربیرتیینزدر
یزرخدباتر یوگاکربت جمرهمیباکریستفاوهرننزد.ر
خدباترت جمهرم یارتماسرهاارتافنیروارم یارر
ب یج اکرمهروفت رتابزنریجتماعیری یئهربیرشیو.رر
یبزدوی ومرمتیینزمرخدبتگیی رشمارماشزم.

بازدید از وبسایت ما
آساکرت ونر یهریستفاوهریزرخدباترتابزنریجتماعیر
یزره رجا،رب یج هرمهرwww.socialsecurity.govر
یسم.رو ریونجاریبکاناترزو رو ریختزا رشماسم:
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