مزایای از کار افتادگی
ازاا خلا انانشراهاز
ایگ ایفا راکیزا یایازما

1

چهاکسمایماتو ندایگ ایفا راکیزا یایازماSecurityاSocialاز اازاییتاکند؟ا

2

چگونهایماتو نمابر فایگ ایفا راکیزا یایازماازخو ستابدهم؟ا

3

چهاریینمابیاداازخو ستابدهماوابهاچها طالعیتمانییراا زم؟ا

3

چهاکسماتعیینایماکنداکهانیتو ناهساماایاخیر؟ا

4

تصمیماچطوزازریاهایماشوا؟ا

5

وقاماازخو ساماتأایداشوااچها تفیقمایما یاد؟ا

6

آایاخینو اهاینایماتو نندایگ ایاازاییتاکنند؟ا

7

سیاراپرا ختاهیاچهاتأثیرفابرایگ ایفایناا زا؟ا

7

بیاداچهاچیگفاز ابهاSecurityاSocialا طالعابدهم؟ا

7

چهاریینماMedicareاز اازاییتایماکنم؟ا

8

بیاداچهاچیگفاز اازایوزااکیزاکرانابد نم؟ا

8

برنییهاWorkاtoاTicketا

9

حسیبا(ABLEاExperienceاLifeاBetterاaا(Achievingا

9

تمیسابیاSecurityاSocialا

9

مزایای از کار افتادگی

اناکایبچها طالعیتا صلماز اازبیزهایگ ایفا راکیزا
یایازماSecurityاSocialا ز ئهایماکنداواهدیشا
پیسخاا انابهاهمهاپرسشاهیانیست.ابر فاکسبا
طالعیتایشخصاازبیزهاوضعیتاخوا،ابیادابیانمیاندها
SecurityاSocialاصحبتاکنید.

نیتو نماچیگفا ستاکها کثرایرامااوستاند زندا
ازایوزاشایکراکنند.ا ییا حامیلا انکهااچیزانیتو نما
ً
حامیالابیشارا راآناچیگفا ستاکهاتصوزا
شوادا
یماکنید.ایطیلعیتانشینایمااهداکها حامیلااچیزا
شدنااکاکیززرا20اسیلهابهانیتو نماقبلا رازسیدنا
بهاسناکییلابیرنشساگما1ابها4ا ست.

ییایگ ایفا راکیزا یایازماز ا راطراقااوابرنییهاپرا ختا
یماکنیم:ابرنییهابیمها راکیز یایازماSecurityاSocialا
(SSDIاInsuranceا،Disabilityاعالئما خاصیزفابها

SSA.gov
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نگلیسم(اواIncomeاSecurityاSupplementalا
(برنییهاازآیداتأییناتکمیلم(ا(،SSIاعالئما خاصیزفا
بها نگلیسم(.ا اناکایبچهاازایوزاابرنییهانیتو نما
SecurityاSocialا ست.ابر فاکسبا طالعیتاازایوزاا
برنییهانیتو نماSSIابر فابگززسیالن،ابها(Publicationا
Security Income (SSIا(05-11000ا(No.ا(ازآیدا
ضییماتأیینا جامیعما،((SSIانشراهاشمیزها
،05-11000ایقطابهاربینا نگلیسماازااسارسا
ست(ایر جعهاکنید.ابر فاکسبا طالعیتاازایوزاا
برنییهاهیفانیتو نمابر فاکواکین،ابهایگ ایابر فا
کواکیناا ز فانیتو نما(نشراهاشمیزها(05-10026-FAا
یر جعهاکنید.انشرایتاییابهاصوزتاآنالاناازا انا
آازساازااسارساهساند:اwww.ssa.govا(یقطابها
ربینا نگلیسماازااسارسا ست(.ا

بعضما راکیززر نانیبینیایقطابیاداآریونایدتارییناکیزا
ز ابرآوزاهانمیاند.
جدولارار،ایقرز تماز ابر فاییگ ناکیزفاکهابر فا
برآوزاهاکراناآریوناکیزا خیرانییراا زاد،ابرا سیساسنا
شمیاواازاریینماکهانیتو نماتیناشروعاشدهابیشد،ا
نشینایمااهد.اییاقو نینایندزجاازا اناجدولاز ابرا
سیساسهاییههاتقوامماکهاازاآنابهاسنایعینما
زسید اه اداایاخو هیدازسید،اتنظیمایماکنیم.
سهاییههاهیفاتقوامماعبیزتندا ر:
سهماهه اول:ا1اژ نواهاتیا31اییزس
سهماهه دوم:ا1اآوزالاتیا30اژوئن
سهماهه سوم:ا1اجوالفاتیا30اسپاییبر

چه کسی میتواند مزایای از کار
افتادگی  Social Securityرا
دریافت کند؟

سهماهه چهارم:ا1ا کابراتیا31اسپاییبر

SecurityاSocialایگ ایاز ابها یر افایماپرا رااکها
نمماتو ننداکیزاکنند،اچر اکها ناظیزایمازواابیمیزفا
آنهیاحد قلااکاسیلاطولابکشداایابهایرگاینجرا
شوا.اقینونایدز لا اناتعرافاسخاگیر نها رانیتو نما
ز ا لگ یمایماا ند.ا زرچهابعضما رابرنییهاهیابها یر اا
بیانیتو نماجگئماایانیتو نماکوتیهایدتاپولایمااهند،ا
SecurityاSocialا اناکیزاز انمماکند.

اگر دچار ناتوانی

در این صورت ،بهطور

شدید...

کلی الزم است:

ه فاکها24اسیلها
ازاسهاییه ا
یماشواداایاقبلا راآن

1.5اسیلاازاحینااوزها
سهاسیلهایناهمابها
ه فاکهانیتو نماشمیا
سهاییه ا
شروعاشدها ست.
ازانیمما راریینااوز اه فاکها
ه فاکهاپسا را
بیاسهاییه ا
21اسیلهاشدناشمیاشروعا
ه فاکها
یماشوااوابیاسهاییه ا

بعضما را عضیفاخینو اهاکیززر نااچیزانیتو نمانیگا
یماتو نندا راSecurityاSocialاپولاازاییتاکنند.ا انا
یوضوعاازابخشا“آایاخینو اهاینایماتو نندایگ ایا
ازاییتاکنند؟”اتوضیحاا اهاشدها ست.

ازاسهاییههابعدا را انکهابها
سنا24اسیلگمازسیداد،ا ییا
ه فاکها31ا
قبلا راسهاییه ا
سیلهاشداد

چطور میتوانم الزامات درآمد مربوط به
مزایای از کار افتادگی را برآورده کنم؟

اچیزانیتو نماشدادابهاپیاینا
یمازسد،اکیزاکراهابیشید.ا
ه فاکها
یثیل:ا زراازاسهاییه ا
27اسیلهاشدادااچیزانیتو نما
بشواد،اازا اناصوزتاالرما
ستا رااوزهاششاسیلها
ه فاکهااچیزا
یناهمابهاسهاییه ا
نیتو نماشد اه اد،اسهاسیلاکیزا
کراهابیشید.

بهاطوزاکلم،ابر فاازاییتایگ ایفا راکیزا یایازم،ابیادا
اواآریوناازآیدایخالفاز ابرآوزاهاکنید:
 .1اآریوناکیزا خیر،ابرا سیساسناشمیاازاریینما
کهانیتو ناشدها اد.

ازاحینااوزها10اسیلهایناهما
ه فاکها31اسیلها
ازاسهاییه ا

ه فاکهانیتو نماشمیا
بهاسهاییه ا

یماشواداایاپسا راآن

شروعاشدها ست،اپنجاسیلا
کیزاکراهابیشید.

 .2اآریونایدتارییناکیزابر فانشیناا انا انکها
بها ند رهاکییمابرا سیساSecurityاSocialا
کیزاکراها اد.

یریولارارانشینایمااهداکهابر فابرآوزاهاکراناآریونا
یدتارییناکیز،ابیاداچهاتعد ااسهاییههاپوششاز ا
ا شاهابیشید:
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چگونه میتوانم برای مزایای از کار
افتادگی درخواست بدهم؟

بهاطوزاکلم،ایماتو نیداسیلماکهااچیزانیتو نماشدادا
ز اازانظرازریاهاواسیلماکهابهاسنا22اسیلگما
زسیداداز ا راآناکسراکنیداتیاتعد ااسهاییههاهیفا
پوششاز ابر فابرآوزاهاکراناآریونایدتارییناکیزابها
اواز هاوجوااا زااکهایماتو نیدابر فایگ ایفا راکیزا
استاآوزاد.
یایازماازخو ستابدهید.اشمیایماتو نید:
توجه:ابیاداحد قلاششاسهاییههاپوششاا شاها
 .1ابهاصوزتاآنالاناازخو ستابدهید.
بیشیداتیاباو نیدا لگ مایدتارییناز ابرآوزاهانمیاید.ا
 .2ابیاشمیزهاتلفناز اگینایی،ااعنما
حد قلا لگ ماششاسهاییههاپوششابر فاکسینما
،1-800-772-1213اتمیسابگیراداتیاوقتا
کهاهنورابهاسنا22اسیلگمانرسید اه نداوابر سیسا
یالقیتماز ابر فا ز ئهاازخو ستانیتو نماازا
ازآیداخواایماتو نندابر فایگ ایفا راکیزا یایازما
ایاراSecurityاSocialایحلماخوااتعییناکراها
ازخو ستابدهند،انیگاصدقایماکند.
ایاوقاماز اتعیینانمیایداتیاشخصماباو ندا
ازخو ستاشمیاز ا راطراقاتلفناازاییتاکند.ا
توجه:ا اناجدولایقطانوعمابرآوزاا ستاواتمیما
یصیحبهاهیفاازخو ستانیتو نماحدواااکا
یوقعیتاهیاز اپوششانممااهد.
سیعتاطولایماکشد.ا زرانیشنو اایاکماشنو ا
هساید،ایماتو نیداازازورهیفاکیزفا راسیعتا
در این صورت ،بهطور
اگر دچار ناتوانی
7اصبحاتیا7ابعد رظهرابیاشمیزهاتلفناز اگینا
کلی الزم است:
شدید...
TTYا(عالئما خاصیزفابها نگلیسم(ایی،ا
اعنما،1-800-325-0778اتمیسابگیراد.ا زرا
1.5اسیلاکیز
قبلا راسنا28اسیلگم
وقتایالقیتماز ابرنییهازاگفاکنید،ااکا“کیتا
شروعاازخو ستانیتو نم”از ابر فاکمکا
2اسیل
سنا30اسیلگم
بهاشمیاجهتاآییاهاشدنابر فایصیحبها
3اسیل
سنا34اسیلگم
ازخو ستانیتو نما زسیلایماکنیم.اکیتا
شروعاازخو ستانیتو نمابهاصوزتاآنالانا
4اسیل
سنا38اسیلگم
ازاآازساwww.ssa.gov/disabilityانیگا
ازااسارسا ستا(یقطابهاربینا نگلیسما
5اسیل
سنا42اسیلگم
ازااسارسا ست(.
سنا44اسیلگم

5.5اسیل

سنا46اسیلگم

6اسیل

سنا48اسیلگم

6.5اسیل

سنا50اسیلگم

7اسیل

سنا52اسیلگم

7.5اسیل

سنا54اسیلگم

8اسیل

سنا56اسیلگم

8.5اسیل

سنا58اسیلگم

9اسیل

سنا60اسیلگم

9.5اسیل

وقامابیاSecurityاSocialاسروکیزاا زاد،احقاا زادا
کهااکاوکیلاایایرااو جداشر اطاااگرفابها ناخیبا
خواتین،انمیاندزماشمیاز ابراعهدهاا شاهابیشد.ا
طالعیتابیشاراازاYour Right To Representationا
05-10075اNo.ا((Publicationا(حقاشمیابر فا
ا شانانمیاندزم،انشراهاشمیزها،05-10075ایقطابها
ربینا نگلیسماازااسارسا ست(اآیدها ست،اکهاازا
اییتراSecurityاSocialانیگاازااسارسا ست.

چه زمانی باید درخواست بدهم و به
چه اطالعاتی نیاز دارم؟
بهایحضا انکهااچیزانیتو نماشداد،ابیادابر فایگ ایفا
راکیزا یایازماازخو ستابدهید.ازسیدزمابها
ازخو ستایگ ایفا راکیزا یایازمایمکنا ستاسهاتیا
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پنجاییهاطولابکشد.ابر فا ز ئهاازخو ستایگ ایفا را
کیزا یایازم،ابیاداازخو ساماز ابر فایگ ایفاSocialا
Securityاتکمیلاکنید.ایماتو نیدابهاصوزتاآنالانا
ازاآازساwww.ssa.gov/applyfordisabilityا
ازخو ستابدهیدا(یقطابهاربینا نگلیسماازااسارسا
ست(.ا زراازاریینهاازاییتا طالعیتاااگرفاکهانییرا
ا زامابهاییاکمکاکنید،ایمکنا ستاباو نیمارواترا
بهاازخو ستاشمیازسیدزمانمیایم.اییابهاتمیما انا
طالعیتانییراا زام:
اشمیزهاSecurityاSocialاشمی.
ازو هماتولداایاغسلاتعمیداشمی.y
انیم،اآازساواشمیزهاتلفناپگشکین،ایداکیز نا
پرونده،ابیمیزسایناهی،اواکلینیکاهیاماکهایر قبتا
راشمیاز ابراعهدهاا زنداواتیزاخایر جعیتاشمی.

چه کسی تعیین میکند که ناتوان
هستم یا خیر؟
ییاازخو ستاشمیاز ابرزسماخو هیماکرااتیا طمینینا
حیصلانمیایماکها لگ ییتا سیسمایربوطابهایگ ایفا را
کیزا یایازماز ابرآوزاهایماکنید.ابرزسماخو هیماکراا
کهاآایابهاتعد ااسیلاهیفاکییماکیزاکرا اه اداتیاباو نیدا
و جداشر اطاشواد.اهمچنین،اتمیمایعیلیتاهیفا
کیزفایعلماز ا زرایبماخو هیماکرا.ا زرا انا لگ ییتا
ز ابرآوزاهانمیاید،ابهاازخو ستاشمیازسیدزما
کراهاواپروندهاشمیاز ابهاDeterminationاDisabilityا
Servicesا(ایاراخدییتاتعیینانیتو نم(اازا ایلتا
خواتینایمایرسایم.

اناسیریینا ایلام،اتصمیمازیرفا ولیهابر فاتعیینا
نیتو نماز ابر فاییابها تمیمایمازسیند.اپگشکیناوا
انیماوااوراتمیماا زوهیاماکهایصرفایماکنید.
یاخصصینانیتو نماازا اناسیریینا ایلاما طالعیتما
اپروندهاهیفاپگشکمایربوطابهاپگشکین،اازیینگر ن،ا ز ا راپگشکیناشمیاازایوزااوضعیاایناازخو ستا
بیمیزسایناهی،اکلینیکاهی،اوایداکیز ناپروندهاکهاازا یماکنند.اآنهیاتمیماو قعیتاهیفاپروندهاشمیاز اازانظرا
خاییزاا زاد.
یمازیرند.اهمچنینا راشو هداپگشکمابهااستاآیدها
راپگشکیناشمی،ابیمیزسایناهی،اکلینیکاهیاایانهیاهیفا
انایاجاآرییاشاهیاواآرییاشگیهاهی.
ااگرفاکهاازاآنجیاازییناشد اه اداواتمیما طالعیتا
اخالص ا
ه فاازا اناخصوصاکهاکجیاکیزاکرا اه اداواچها ااگرا سافیاهایماکنند.اآنهیاازایوزاایسیئلارارا را
نوعاکیزفا نجیماا اها اد.
پگشکیناشمیاسؤ لایماپرسند:
ااکانسخها راجدادترانایرماW-2ا(بیینیهاحقوقا
وااسامگاا(StatementاTaxاandا((Wageاایا زرا
خوا شاغیلاهساید،ا ظهیزنییهاییلییتمایدز لا
شمیایربوطابهاسیلازذشاه.

ابیمیزف(هیف(اشمی.
ابیمیزف(هیف(اشمیاچهاریینماشروعاشد.
ابیمیزف(هیف(اشمیاچگونگمایعیلیتاهیاایناز ا
یحدواایماکند.

عالوهابرا ز ئهاازخو ستا صلمابر فایگ ایفا را
کیزا یایازم،ابیادایرماهیفاااگرفاز انیگاپراکنید.ا
اکما رایرماهیا طالعیتماز اازایوزاابیمیزفاشمیاوا
انکها انایسئلهاچهاتأثیرفابراتو نیاماشمیابر فا
کیزاکرانایمازذ زا،اجمعاآوزفایماکند.ایرماهیفا
ااگرابهاپگشکین،ابیمیزسایناهیاواسیارایاخصصینا
یر قبتاهیفابهد شاماکهاشمیاز اازییناکرا اه ندا
جیرهایمااهدا طالعیتایربوطابهابیمیزفاشمیاز ا
بر فاییا زسیلاکنند.

انایاجاآرییاشاهیفاپگشکم.
اچهاازیینماازاییتاکراها اد.
آنهیاهمچنینا راپگشکیناشمیا طالعیتماازایوزاا
تو نیاماشمیابر فا نجیمایعیلیتاهیفایربوطابهاکیز،ا
ییننداز هازیان،انشسان،ابلنداکران،اجیبجیاکراناوا
ایاآوزفااساوز تاازخو ستایماکنند.اپگشکیناینا
تعیینانمماکننداکهاآایانیتو ناشد اه اداایاخیر.

ً
نیداسراعیاهمها انا طالعیتاز ا
حاما زرانمماتو
تهیهاکنید،ا ز ئهاازخو ستایگ ایاز ابهاتأخیرانیند راد.ا
یماتو نیمابهاشمیاکمکاکنیماآنهیاز اازاییتاکنید.

یمکنا ستاکیزکنینا اناسیریینا ایلامابها طالعیتا
پگشکمابیشارفانییراا شاهابیشنداتیاباو ننداازایوزاا
انکهانیتو ناشد اه اداتصمیمابگیرند.ا زراینیبعاپگشکما
شمیاناو نندا طالعیتایوزاانییراز ا ز ئهاکنند،ایمکنا
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ستا اناسیریینا ایلاما راشمیابخو هدابر فا نجیما یعیلیتاازآیدر ایماشوا.ایاخصصیناازاهرایهرست،ا
یعییزهیفاعینماپگشکماواسیارانایاجا لگ یمابر فا
یعیانهاخیصایر جعهانمیاید.اییاترجیحایمااهیما
برآوزاهاسیخانایعییزهیفایهرستاز ایشخصا
راپگشکاخواتیناازخو ستاچنیناکیزفاز اا شاها
یماکنند.ا زرابیمیزفاشمیابیایعییزهیفایهرستا
بیشیم،ا ییازیهما وقیتایمکنا ستاالرمابیشدا
شخصاااگرفایعیانهاز ا نجیمابدهد.اSecurityاSocialا یطیبقتاا شاهاایا رالحیظاپگشکمایعیالاآنهیابیشدا
هگانهایعیانهاوابرخما راهگانهاهیفایربوطابهاسفراز ا (اعنماحد قلا رانظراشدتاوایدتاریینابیاآنابر برفا
کند(،اسیریینا ایلامایذکوزابها انانایجهایمازسدا
پرا ختاخو هداکرا.
کهاا ز فانیتو نماو جداشر اطاهساید.ا زرابیمیزفا
شمیابیایعییزهیفایهرستایطیبقتاند شاهاایا را
لحیظاپگشکمایعیالاآنهیانبیشد،اسیریینا ایلامابها
ه فابیاترتیبما
ایلتا رااکایر اندا زرایبماپنجایرحل ا
یرحلهاچهیزمایمازوا.
یشخصا سافیاهایماکنداتیاتعیینانمیاداکهاآایانیتو نا
ً
 .4آیا میتوانید کاری که قبال انجام میدادید را
شد اه اداایاخیر.
انجام بدهید؟
 .1آیا کار میکنید؟
ازا انایرحلهاسیریینا ایلاماتعیینایماکنداکهاآایا
زراکیزایماکنیداواازآیداشمیابهاطوزایاوسطابیشا
بیمیزفاشمیایینعا را نجیماهرزونهاکیزاقبلماتینا
رایبلغمایشخصاازاهراییها ست،ابهاطوزاکلما را
یماشوااایاخیر.ا زرا اناطوزانبیشد،اکیزکنیناسیریینا
کیزا یایاهاتلقمانمماشواد.ا انایبلغا(کها“یعیلیتا
بها انانایجهایمازسنداکهانیتو نماو جداشر اطا
اشوا(اهراسیلهاتغییرا
ازآیدر فاقیبلاتوجه”انیییدهایم
ند زاد.ا زرا اناطوزابیشد،اسیریینا ایلامابهاسر غا
یماکند.ابر فاآزیهما را زقیمایعلم،ابهابهازورزسینما یرحلهاپنجماخو هدازیت.
(نشراهاشمیزها(FA-05-10003ایر جعهاکنید.
 .5آیا میتوانید نوع دیگری از کار را انجام دهید؟
زراکیزایماکنیداواازآیداشمیابهاطوزایاوسطا
ً
زرانمماتو نیداکیزفاکهاقبالا نجیمایماا ااداز ا نجیما
یعیالاایاکمارا رایبلغمایشخصاازاهراییها ست،ا
سیریینا ایلامایذکوزاازایرحلهااومابیمیزفاشمیاز ا بدهید،اکیزکنیناسیریینابرزسماخو هنداکرااکهاآایا
بیاوجواابیمیزف،اکیزاااگرفاوجوااا زااکهاباو نیداآنا
برزسمایماکند.
ز ا نجیمابدهید.ا ایلتاسن،اتحصیالت،اتجربهاکیزفا
 .2آیا بیماری شما “جدی” است؟
زذشاهاواهرزونهایهیزتماکهایمکنا ستابر فا
نجیماکیزهیفاااگرایوزاا سافیاهاقر زازیرااز اازانظرا
بر فا انکهاطبقاتعرافانیتو نماSecurityاSocialا
یمازیرا.ا زرانمماتو نیداکیزاااگرفا نجیمابدهید،ا
اچیزانیتو نماتلقماشواد،ابیمیزفاتینابیاداحد قلابها
ایلتابها انانایجهایمازسداکهانیتو ناهساید.ا
یدتا12اییهاتو نیاماشمیاز ابر فا نجیمایعیلیتاهیفا
زرایماتو نیداکیزاااگرفا نجیمااهید،انیتو نماو جدا
سیسما—ایینندابلنداکران،ا اسایان،از هازیان،ا
شر اطاند زاد.
نشساناواایاآوزفا—ایحدوااکند.ا زرابیمیزفاشمیا
جدفانبیشد،ااچیزانیتو نماازانظرازریاهانمماشواد.ا
زرابیمیزفاشمیاجدفابیشد،اکیزکنیناسیریینابها
سر غایرحلهاسومایمازوند.
یقرز تماواژهابر فا یر اانیبینیاوجوااا زا.ابر فاکسبا

تصمیم چطور گرفته میشود؟

مقررات ویژه برای افراد نابینا

طالعیتابیشار،اازخو ستاکنیداا(Publicationا
 .3آیا بیماری شما با یکی از مواد فهرست شده
05-10052( If You Are Blind Or Have LowاNo.
مطابقت داشته یا با آن برابر است؟
Vision—How We Can Helpا( زرانیبینیاهسایداایا
یهرستانیتو نماهیاشییلابیمیزفاهیاما ستاکهابها بینیاماکمماا زادا—اچگونهایماتو نیماکمکاکنیم،ا
نشراهاشمیزها،05-10052ایقطابهاربینا نگلیسماازا
نظراییابها ند رهاکییماجدفا ستاکهاصرفانظرا را
سن،اتحصیالت،اایاتجربهاکیزف،ایینعا را نجیماهرزونها اسارسا ست(اازا خاییزتیناقر زابگیرا.
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اییالاییاکروسییتاوزاابرازوفاااسکایشراها
((CDاوا طالعیهاچیپما سایند زاابیاپستا
ازجهااک.

ما تصمیم خود را به شما اطالع خواهیم داد
هنگییماکهاسیریینا ایلاماازایوزااپروندهاشمیا
ه فابر ااینا زسیلاخو هیما
تصمیمازیرفاکند،انیی ا
نموا.ا زراازخو ستاشمیاتأایداشدهابیشد،اازا
انانییهاییگ نایگ ایاوارییناشروعاپرا ختاهیاذکرا
یماشوا.ا زراازخو ستاشمیاتأایدانشوا،انییها
یذکوزاالیلاآناز اتوضیحایمااهداوایمازوادا زرابیا
اناتصمیمایو یقانیسایداچطوزاازخو ستاتجدادا
نظرابدهید.

اCDاصوتماوااکا طالعیهاچیپما سایند زاابیاپستا
ازجهااک.
اطالعیهاچیپابگزگا(یونتا(18اوا طالعیهاچیپما
سایند زاابیاپستاازجهااک.
بر فاکسبا طالعیتابیشار،ابهاوباسیاتاییابها
آازساwww.ssa.gov/noticesا(یقطابهاربینا
نگلیسماازااسارسا ست(ایر جعهاکراهاایابیا
شمیزهاتلفناز اگینا1-800-772-1213ابیاییاتمیسا
بگیراد.ا زرانیشنو اایاکماشنو اهساید،ایماتو نیدابیا
شمیزهاTTYاییااعنما1-800-325-0778اتمیسا
بگیراد.

اگر مخالف باشید چطور؟
زرابیاتصمیما تخیذاشدهاازایوزااازخو ستاخواا
یو یقانیساید،ایماتو نیداازخو ستاتجدادانظرا
بدهید.ایر حلماکهایماتو نیدا نجیمابدهیداازا
حق شما برای به زیر سوال بردن تصمیمی که
برای ادعای شما گرفته میشودا(نشراهاشمیزها
(FA-05-10058اآیدها ستاکهاازاوباسیاتاSocialا
Securityاازااسارسا ست.

وقتی درخواستم تأیید شود چه
اتفاقی میافتد؟

ه فابر ااینا زسیلایماکنیماکهاازاآناذکراشدها
نیی ا
کهاازخو ساایناتأایدازراادهاوایبلغایگ ایفاییهیینها
واتیزاخاشروعاپرا ختانیگاآیدها ست.ایگ ایفا را
ً
یعموالاوقامایماخو هیماازایوزاایگ ایااینابیاشمیا
کیزا یایازماشمیابرا سیسایاوسطاازآیداازاطولا
تمیسابگیرامانیی ا
ه فاز اپستاکراهاایاتلفنایمارنیم؛ا عمرتینا ست.ابهاطوزاکلم،ااکااوزها ناظیزاپنجاییهها
رانمیاندزینا
ستااکما
وقیتایمکنا
ییازیهما
وجوااا زااواییا ولینایگ ایفاشمیاز اازاییهاششما
SecurityاSocialابهاخینهاشمیابییاد.انمیاندهایی،اپیشا کییلاپسا راتیزاخاشروعانیتو نماتیناپرا ختاخو هیما
رازفاگواازبیزهایگ ایفاشمی،اکیزتاشنیسیاماخواا
کرا.ابیا اناحیل،ا زرانیتو نماشمیاازا ثرا سکلرورا
ز انشیناخو هداا ا.اتمیسابیاایاراSecurityاSocialا
جینبماآییوتروییکا( (ALSاجیااشدهابیشد،اهیچااوزها
بر فا طالعا را انکهاآایاشخصمابر فایالقیتابیاشمیا ناظیزفاوجوااند زا.
یرسایاهاشدها ستاایاخیرایکراخوبما ست.
ازا انجیایثیلماآیدها ست:ا زراسیریینا ایلامایذکوزا
زرانیبینیاهسایداایابینیاماکمماا زاد،ایماتو نیدابها بها انانایجهابرسداکهانیتو نماشمیاازا15اژ نواها
ناخیباخواابهااکما رازوشاهیفارارا طالعیهاهیفاییا آغیراشدها ست،ا ولینایگ ایفاشمیابر فاییهاجوالفا
ز اازاییتاکنید:
پرا ختایماشوا.ایگ ایفاSecurityاSocialاازاییهاپسا
راییهایقرزاپرا ختایمازراا؛ابنیبر ان،ایگ ایفاییها
ا طالعیهاچیپما سایند زاابیاپستاازجهااک.
جوالفاخوااز اازاییهاآزوستاازاییتاخو هیداکرا.
ا طالعیهاچیپما سایند زاابیاپستاسفیزشم.
همچنینWhat You(،ا(05-10153اNo.اPublication
ا طالعیهاچیپما سایند زاابیاپستاازجهااکاوااکا Need To Know When You Get Disability Benefits
(نکیتماکهابیاداازاهنگیماازاییتایگ ایفا راکیزا
تمیساتلفنماپیگیرف.
یایازمابد نید،انشراهاشمیزها،05-10153ایقطابها
ا طالعیهابهاخطابرالاوا طالعیهاچیپما سایند زاابیا ربینا نگلیسماازااسارسا ست(از اازاییتایماکنیدا
پستاازجهااک.

چگونه با شما تماس خواهیم گرفت
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کها طالعیتایهمماز اازایوزاایگ ایاازا خاییزتیناقر زا
یمااهداوابهاشمیایمازوادابیاداچهاتغییر تماز ابهاییا
زگ زشابدهید.

اHow Workers’ Compensation And Other
Disability Payments May Affect Your Benefitsا
05-10018اNo.ا((Publicationا(اغر یتاکیززر نا
ً
حامیالاچها
واسیاراپرا ختاهیفانیتو نما
تأثیرفابرایگ ایفاشمیاخو هنداا شت،انشراها
شمیزها05-10018ا،ایقطابهاربینا نگلیسماازا
اسارسا ست(.

یمکنا ستابرخما را عضیفاخینو اهاتینابرا سیسا
کیزاشمیاو جداشر اطاازاییتایگ ایابیشند.ا انهیا
عبیزتندا ر:

ا(Windfallا(05-10045اNo.اPublication
Elimination Provisionا(قینوناحذفابیاآوزاه،ا
نشراهاشمیزها05-10045ا،ایقطابهاربینا نگلیسما
ازااسارسا ست(.

آیا خانواده من میتوانند مزایا
دریافت کنند؟
اهمسرتین،ا زرا62اسیلاایابیشاراا شاهابیشد.
اهمسرتیناازاهراسنم،ا زرا رایررندارارا16اسیلاایا
نیتو ناشمیایر قبتانمیاد.

ا(Governmentا(05-10007اNo.اPublication
Pension Offsetا(جبر نایسامرفااولام،انشراها
شمیزها05-10007ا،ایقطابهاربینا نگلیسماازا
اسارسا ست(.

ایررندایجرااشمی،ا راجملهایررندخو نده،اایاازا
بعضمایو زاانیپسرفاایانیاخارفاایانوه.اکواکابیادا
کمارا را18اسیلاسناا شاهابیشدا(ایا زراهنورابها یماتو نیدا انانشرایتاز ا راوباسیاتاییاازاییتاکنیدا
ابیرساینایمازوا،اسنشاکمارا را19اسیلابیشد( .ایابیاییاتمیسازریاهاواآنهیاز اازخو ستانمیاید.

باید چه چیزی را به Social Security
اطالع بدهم؟

ایررندایاأهلاشمیابیاسنا18اسیلاوابیشار،ا زرا
ا ز فانیتو نمابیشداکهاقبلا را22اسیلگماشروعا
شدها ست.انیتو نماکواکانیگابیادابیاتعرافا
نیتو نمابر فابگززسیالنایطیبقتاا شاهابیشد.

اگر حکم بازداشت اجرا نشده دارید

توجه:اازابرخمایو زا،ایمکنا ستاهمسراطالقا
زریاهانیگابرا سیساازآیدتیناو جداشر اطاازاییتا
یگ ایابیشد،ابهاشرطماکهاحد قلا10اسیلاهمسرا
شمیابواهابیشد،اازاحیلاحیضرا راو جانکراهاوا
حد قلا62اسیلهابیشد.اپولماکهابهاهمسراطالقا
زریاهاپرا ختایماشوا،ایوجباکیهشایگ ایفا
شمیاایایگ ایفایقرزابهاخیطراهمسرایعلما
ایایررند ناینانمماشوا.

زراازایوزااهرااکا راجر اماعمدفاراراحکمابیرا شتا
جر انشدهاا زاد،ابیادابهاییا طالعابدهید:
ایر زابر فازراگا راپیگرااقینونماایارند ن.
ایر زا رابیرا شاگیه.
ازراخانا راقینون-ایر ز.
شمیانمماتو نیدایگ ایفا راکیزا یایازماایاهراپرا ختا
ااگرفاکهابیادابهاشمیا نجیماشوااز ابر فاهراییهما
کهاازاآناحکمابیرا شتا جر انشدهایربوطابهاهرااکا
راجر ئماراراا زاد،اازاییتاکنید.

سایر پرداختها چه تأثیری بر مزایای
من دارد؟
زراسیارایگ ایفااولاما( راجملهایگ ایاما رااکا
کشوزاخیزجم(از اازاییتایماکنید،ایمکنا ستا
ییگ نایگ ایفا راکیزا یایازماSecurityاSocialاشمیا
تحتاتأثیراقر زابگیرا.ابر فاکسبا طالعیتابیشار،ا
بیادابها سنیاارارایر جعهاکنید:

چنانچه بهخاطر جرمی محکوم شدهاید
چنینچهابهاخیطراجریمایحکوماشد اه اد،ابالییصلهابها
SecurityاSocialا طالعابدهید.ایگ ایفاعیافانیتو نما
ایاهرزونهاپرا ختاااگرفاکهابیادا نجیماشوا،ابر فا
ییهاهیاماپرا ختانمماشوااکهایراابهاالیلا زتکیبا
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جرمابیرا شتاشدها،ا ییاهرکد ما را عضیفاخینو اها
کهابر سیساکیزایرااو جداشر اطاازاییتایگ ایا
هساند،ایماتو نندابهاازاییتایگ ایا ا یهابدهند.

باید چه چیزی را در مورد کار
کردن بدانم؟

اگر یکی از شرایط آزادی مشروط یا عفو
مشروط را نقض کنید

زراشغلماپید اکراهاایاخوا شاغیلاشداد،ابها
سرعتابهاییا طالعااهید.ا زراشروعابهاکیزاکراهاایا
استا راکیزاکشید اه اداواازاصوزتاتغییراازاوظیافا
شغلم،اسیعیتاکیزفاایاییگ ناحقوق،ابیادابها
ییا طالعابدهید.ایماتو نیدابیاشمیزهاتلفناز اگینا
1-800-772-1213ابیاییاتمیسابگیراد.ا زرانیشنو اایا
کماشنو اهساید،ایماتو نیدابیاشمیزهاTTYاییااعنما
1-800-325-0778اتمیسابگیراد.

ً
یعموالایگ ایفاییهینهاایاهرزونهاپرا ختاااگرفاکها
پسا راشروعاازاییتایگ ایفا راکیزا یایازما
بیادا نجیماشواابهاکسماکهایرتکباجرمازراادها
Securityا،Socialایمکنا ستابخو هیدااوبیزهاکیزا
وابهاحکماا ازیهاوابیاهگانهاهیفاعمویماازانهیافا
کنید.اSecurityاSocialاقو نیناخیصمایوسومابها
بیرا شتاشدها ست،اپرا ختانمماشوا.ا انازواهاازا یشوقاهیفاکیزاا زااکهابهاشمیا یکینایمااهدا
شر اطارار،اازایوزااشخصا جر ایماشوا:
تو نیاماکیزاکراناخوااز ا یاحیناکنیداواازاعیناحیلا
همچنینایگ ایفا راکیزا یایازماSecurityاSocialا
ابمازنیهمابهاالیلابیمیزفازو نماایاعو یلا
ز اازاییتانمیاید.اهمچنین،ایماتو نیداازاریینها
یشیبها(یینندابیمیزفازو نم،انقصازو نما
تحصیالت،اتو نبخشم،اواآیورشاهیاماکهایمکنا
ایانیتو نمازوحم(.
ستابر فا نجیماکیزابهاآنهیانییراا شاهابیشید،ا
اند شاناشر اطاالرمابر فاحضوزاازاا ازیه.
کمکابگیراد.

زراازاحیلانقضاشر اطاآر افایشروطاایاعفوا
یشروطاتحمیلاشدهابر سیساقینونایدز لاایا ایلتا
هساید،ابیادابهاییا طالعااهید.اشمیانمماتو نیدا
یگ ایفا راکیزا یایازماعیافاایاهرزونهاپرا ختا
ااگرفاکهابیادا نجیماشوااز ابر فاییهاهیاماازاییتا
کنیداکهاطماآنهیایرتکبانقضاشر اطاعفوایشروطاایا بر فاکسبا طالعیتابیشاراازایوزااکمکاجهتا
آر افایشروطاشدها اد.
بیرزشتابهاکیز،اازخو ستاکنید(Publicationا
Disabled—HowاWhileاWorkingا(05-10095اNo.ا
HelpاCanاWeا(کیزاکراناازاحینانیتو نما—اچطوزا
یماتو نیماکمکاکنیم،انشراهاشمیزها،05-10095ا
یقطابهاربینا نگلیسماازااسارسا ست(اازا
خاییزتیناقر زابگیرا.از هنمیفاتمیماحمیاتاهیفا
پسا را انکهابهایدتااواسیلایگ ایفا راکیزا یایازما
ز اازاییتاکرااد،ابهاطوزاخواکیزاپوششاMedicareاز ا شاغیلاییاازاA Summary Guide to Employment
ازاییتاخو هیداکرا.ایماتو نیدابر فاکسبا طالعیتا Support for Individuals with Disabilities Under
the Social Security Disability Insurance and
بیشاراازایوزاابرنییها،Medicareابهاا(Publicationا
Supplemental Security Income Programs
(MedicareاMedicareا(05-10043ا،No.انشراها
(ز هنمیفاخالصهاحمیاتا را شاغیلابر فا یر اااچیزا
شمیزها،05-10043ایقطابهاربینا نگلیسماازا
نیتو نمابرا سیسابرنییهاهیفابیمهانیتو نم Social
اسارسا ست(ایر جعهاکنید.
 Securityو )Supplemental Security Income
همچنینایوسومابها(PublicationاRed Bookا
64-030ا(No.ا(کایباقریگ،انشراهاشمیزها64-
،030ایقطابهاربینا نگلیسماازااسارسا ست(ا
آیدها ست.اهمچنینابهاوباسیاتاییایر جعهاکنید:ا
www.ssa.gov/workقطابهاربینا نگلیسماازا
اسارسا ست(.

چه زمانی  Medicareرا دریافت
میکنم؟
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برنامه Ticket to Work

یوجوااازااکاحسیباABLEابهاینظوزاپرا ختابرخما
راهگانهاهیفاو جداشر اطایعلولیت،اییننداهگانهاهیفا
تحصیل،ایسکن،احملاوانقل،اآیورشاشغل،ا
پشایبینماشغلم،اتکنولوژفاکمکم،اواخدییتا
یربوطها سافیاهاکنید.

برا سیسا انابرنییه،اذانفعینایگ ایفا راکیزا یایازما
SecurityاSocialاواIncomeاSecurityاSupplementalا
یماتو ننداازاریینهاآیورشاواسیاراخدییتایوزاانییرا
ه فاکمکا
بر فازیانابهاسراکیزابدوناهیچاهگان ا
بگیرند.ابیشاراذانفعینایگ ایفا راکیزا یایازماو جدا
شر اطاشرکتاازابرنییهاTicket to Workا(بلیطا
بر فاکیز(اهسانداوایماتو نندااکا ز ئهااهندها
یعابراز ا ناخیباکننداکهاخدییتایوزاانییرشیناز ا
بهاآنهیا ز ئهااهد.ابر فاکسبا طالعیتابیشاراازا
یوزاا انابرنییه05-10061((،اNo.اPublicationا
Your Ticket To Workا(بلیط شما برای کار ،نشریه
شمارها،05-10061ایقطابهاربینا نگلیسماازا
اسارسا ست(از اازخو ستاکنید.

بهاwww.ablenrc.orgا(یقطابهاربینا نگلیسماازا
اسارسا ست(ایر جعهاکنیداتیا طالعیتابیشارفاز ا
ازایوزااحسیباهیفاABLEاکسباکنید.ا اناوباسیاتا
ا ز فا طالعیتماازایوزااچگونگماآییاهاسیرفا،ABLEا
بگ زایقیاسهابرنییهاABLEا ایلاماواز هنمیاماازایوزاا
تعیینا هد فاییلماکوتیهایدتاوابلندیدتا ست.
ً
لطفیاتوجهاا شاهابیشید:اSocial Securityا انا
بخشاز ابرایبنیفاحسنانیتا ز ئهایمااهداتیابها
شمیاکمکاکندا راحسیباهیفاABLEایطلعاشواد.ابیا
اناحیلSocial Security ،ابه National Disability
Instituteا(یؤسسهایلمانیتو نم(اایاخدییتاآنا
زتبیطماند زا.

حساب Achieving a Better Life
)Experience )ABLE
حسیباExperienceاLifeاBetterاaاAchievingا
(اساییبمابهاتجربهارندزمابهار،ا،ABLEاعالئما
س ند راا ز فا
خاصیزفابها نگلیسم(ااکاحسیباپ ا
یگاتاییلییتمابر فا یر ااا ز فانیتو نما ست.ا
س ند رابواجها
یماتو نیدا رااکاحسیباABLEابر فاپ ا
جهتابسییزفا راهگانهاهیفایربوطابهایعلولیتا
سافیاهاکنید.اهراکسم،ا راجملهاصیحباحسیب،ا
خینو اهاوااوساینایماتو ندابهاحسیباABLEاپولاو زاگا
کند.اصیحبااکاحسیباABLEابیاد:

تماس با Social Security
ز هاهیفایخالفمابر فاتمیسابیایی،ا راجملهابهاصوزتا
آنالان،ابیاتلفناواحضوزفاوجوااا زا.اییاآییا اه اماتیا
بهاسؤ التایناپیسخاا اهاوابهاشمیاخدیتاکنیم.ا
SecurityاSocialابیشا را85اسیلا ستاکهابیا ز ئها
یگ ایاواحمیاتاییلمابهاییلیوناهیانفراازاسر سرا
سفرارندزماخوا،ابهاتأیینا ینیتا یروراوایرا اکمکا
کراها ست.

به وبسایت ما مراجعه کنید

ابرا سیسایعلولیتاایانیبینیاماکهاقبلا را26ا
سیلگماآغیراشدها ست،او جداشر اطاSSIابیشد.

آسیناتراناز ها نجیماا اناکیزهیفایربوطابهاSocialا
ابرا سیسایعلولیتاایانیبینیاماکهاقبلا را26ا
Securityا رایکیناهیفایخالف،ایر جعهابهانشینما
سیلگما تفیقا یایاها ست،ایشمولابرخوزا زفا را
www.ssa.govا(یقطابهاربینا نگلیسم(ا ست.ا
یگ ایفابیمها راکیز یایازم،ایگ ایفایعلولیتااوز نا
یماتو نیداکیزهیفارایافاز ا نجیمابدهید.
کواکماایایگ ایفابیوهایعلولابیشد.
ابر فاHelpاExtraاجهتاهگانهاهیفاطرحاا زوهیفا
ااکازو هماازا خاییزاا شاهابیشدایبنما
نسخهاا زاMedicareاازخو ستابدهید.
برا انکهایعلولیتاایانیبینیاماقبلا را26ا
سیلگمازخاا اها ست.
ابر فابیشارا نو عایگ ایاازخو ستابدهید.
انسخهاهیفانشرایتاییاز ایشیهدهاکنید.

پولماکهاازاحسیباABLEاخوااا زادا(حد کثراتیا
100,000ااالزاواشییلاهمینایبلغ(اطبقاقو نیناSSIا
جگواینیبعایحسوبانمماشوا.اشمیایماتو نیدا راپولا

اپیسخاسؤ التایاد ولاز اازاییتانمیاید.
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ازاصوزتماکهانییراا شاهابیشیدابیاکسماصحبتا
کنید،ااکما راکیزکنینایماتو ندا راسیعتا7اصبحاتیا
7اشب،ااوشنبهاتیاجمعهابهاتمیساهیفاشمیاپیسخا
بدهد.اجهتاخدییتاترجمهاز اگینایی،اازاحیناپخشا
پییماهیفاخواکیزاصوتمابهاربینا نگلیسماپشتاخطا
سیکتابمینیداتیاریینماکهااکانمیاندهاپیسخابدهد.ا
نمیاندهابیااکایارجماتمیسایمازیرااتیاازاریینها
تمیساینابهاشمیاکمکانمیاد.ا زراناو نیداکیزاخوااز ا
بیاتلفنا نجیمااهید،ابر فاشمیانوبتاتنظیمایماکنیما
تیابهاایاراSecurityاSocialایحلاخواایر جعهاکنید.ا
ترتیبماا اهایماشوااکهاازاهنگیمایر جعهاشمیابها
اناایار،ایارجماازاآنجیاحیضرابیشد.اطمازورهیفا
شلوغ،ا راشمیایماخو هیماصبوزابیشیدارار ایمکنا
ستابوقا شغیلارایافاز ابشنواداایایدتاریینا
بیشارفاز اپشتاخطاازا ناظیزابمینید.ایشایقا ز ئها
خدیتابهاشمیاهسایم.

هنگییماکهااکاحسیباSocial Securityاmyا
اجیاایماکنید،احامایماتو نیداکیزهیفابیشارفاز ا
نجیمااهید.
اصوزتاوضعیتاSocial Securityاخوااز ا
برزسماکنید.
اازآیدهیفاخواتیناز اتأایداکنید.
انییهاتأایدایگ ایاز اچیپاکنید.
ا طالعیتاسپراهایساقیماخوااز اتغییرااهید.
ااکاکیزتاMedicareاجیاگگاناازخو ستاکنید.
اجیاگگاناSSA-1099/1042Sاز اازاییتاکنید.
اازاصوزتماکهاهیچازونهاتغییر تماند شاهابیشیدا
وا ایلتاشمیاهمکیزفاا شاهابیشد،ابر فاکیزتا
جیاگگاناSecurityاSocialاازخو ستابدهید.
برخما را اناخدییتایقطابهاربینا نگلیسماازا
اسارساهساند.اییاجهتاکمکابهاشمیابر فا نجیما
کیزهیفاSecurityا،Socialاهنگییماکهابهااکاایارا
SecurityاSocialایر جعهایماکنید،اخدییتاترجمها
شفیهماز اگیناز ابهاصوزتاتلفنماایاحضوزفاازا
خاییزتیناقر زایمااهیم.

با ما تماس بگیرید
زرابها انارنتااسارسماند زاد،اییاخدییتاخواکیزا
رایافاز ا راطراقاتلفناازا24اسیعتاشبینهازورا
وا7ازوراهفاها ز ئهایمااهیم.ابیاشمیزهاز اگینا
1-800-772-1213اتمیسابگیراد؛اایاچنینچها
نیشنو اایاکماشنو اهساید،ابیاشمیزهاTTYایی،ااعنما
،1-800-325-0778اتمیسابگیراد.

ویزیتهای مطب را رزرو کنید
یماتو نیدابیاو زااکراناکداپساماخوااازاصفحهاوبا
locatorاofficeا(ایارایب(ایی،انگااکاراناایارابهاخوااز ا
پید اکنیدا(یقطابهاربینا نگلیسماازااسارسا ست(.
زرایماخو هیداید زکماز ابهاهمر هابییوزاداتیاآنهیا
ز اببینیم،ابهاایااا شاهابیشیداکها اناید زکاحامیاً
بیادا صلاایاکپمازو هماشدهاتوسطاسیریینا
صیازکنندهابیشند.
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