ممکن است بتوانید Supplemental Security Income:
 SSIدریافت نمایید

2018

اوسااخلساکیساشرکهسوا
lممسچمست؟س

1

چقموس:یستسااممساوکن تسکنمم؟س

1

چطسوسواجمسشراکطسlممس:یسشسکم؟س

2

چطسوس رایسlممساوخساوتس مهمم؟س

2

ت نسسگر تیس نستن:میساجت نعیس

3

 SSIچیست؟

قساامیس:تفنوتیس رایسکساکننسوجساسااوا.س رایسکسبس
اطالعنتس مشتر،ساکیساسشتنوسواس خساامممسBenefits forس
سSeبتدb Sم)PسChildren With Disabilitiesس
05-10026-FAس.)Ne.

lمم)ساسeد lسpب:Sمدامس تب اسا ککمم)سککس ران:هس
موالساوتسکهسپرااختسهنیس:نهمناهسواس هسا راایسکهس
اوآ:مسوس:نن عس:حموایسااوامساوائهس:یساهم.سlممس رایس
ا راایساوتسکهس65سونلسکنس مشترسااوامسوسه چنمیس
ا راایساوسهرسوی،سازسج لهسکساکنن،سکهسان مننس ساهسکنس
اچنوس:علسلمتسهستنم.

چقدر میتوانید دریافت کنید؟
پرااختسپنکهس:نهمناهسlممس رایسونلس2018ساوست نمس
کشسوسکدسننساوت.س:بلغسآنسعبنوتساوتسازم

رایساوکن تسlمم،س نکمم

س$750س رایسککسافر؛سکن

س65سونلسکنس مشترسااشتهس نشمم؛

س$1,125س رایسککسزوج.

ً
کن:السکنستنسحموایسان مننس نشمم؛سکن
س

ه هسا رااس:بلغسکدسنایساوکن تسا یسکننم.ساگرساوس
اکنلتیسزامگیس:یسکنممسکهس:بلغیسواس هسپرااختس
lممس موالس:بلغیساضن هس:یسکنم،س :دیساوتس:بلغس
مشتریساوکن تسکنمم.ساگرسخناسااهسش نساوآ:مساکگریس
ااشتهس نشم،س :دیساوتس:بلغسک تریساوکن تس
ا نکمم.ساکندهسکجنسوس نسچهسکسیسزامگیس:یسکنممسامزس
رس:بلغسپرااختسlممسش نستأثمرس:یسگذاوا.

ساچنوسککسعنوضهسپزشدیس نشممسکهس:ناعسازسکنوس
کرانسش نس:یسشساسوسااتظنوس:یسوواسحماقلسککس
ونلسطسلسکشممهسکنس هس:رگس:نجرسشسا.

SocialSecurity.gov
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چطور واجد شرایط  SSIمیشوید؟

 Medicaidنیز بهرهمند شوید Medicaid .کمک میکند تا
هزینههای پزشک و بیمارستان پرداخت شود و  SNAPدر زمینه
پرداخت هزینه مواد غذایی کمک میکند.

درآمد شما

ا:دننساوائهساوخساوتس:زاکنیسNAPمساوسهرسا ترس
اوآ:مسش نسشن:لسپسلیساوتسکهسکسبس:یسکنمم،س
سpب:Sمدامس تSدeمسوجساسااوا.س رایسکسبساطالعس
:زاکنیسpب:Sمدامس تSدeمسش ن،س:ست ریسوساوزشس
اوس:سواس ران:هسهنیسک دیستغذکهسکهس :دیساوتسس
اقال:یسکهسازس رایساکگرساوکن تس:یسکنمم،ساظمرسغذاسس
اوساختمنوتننس نشم،سNutrition Assistance Programsس
وسورپننه.
05-10100سNe.س Seبتدb SمPسوسSupplementalس
Nutrition Assistance Program (SNAP) Facts
جنکیسکهسزامگیس:یسکنممس رس:بلغساوآ:مس:نهمناهسش نس
05-10101-FAسNe.س Seبتدb SمPسواس:طنلعهسکنمم.س
کهس نسآنسهنسزس:متسااممسlممساوکن تسکنممساثرس:مگذاوا.س
رایسکسبساطالعنتساو نوهسووشساوائهساوخساوتس هسس
اکنلتسهنیس:ختلفس:قرواتس:تفنوتیسااوام.
:www.fns.usda.gov/snapراجعهسکنمم.

اموالی که دارید

چطور برای  SSIدرخواست بدهید؟

باید مقیم ایاالت متحده باشید

lممسخساس هسصسوتسآاالکیس نشممسکهم

اوسصسوتیس:یستسااممسlممساوکن تسکنممسکهسحماکثرس
رایساوائهساوخساوتسجهتسlمم،س
اوزشس:نن عسش نس(ا:سالیسکهسااوکم)س$2,000س رایسککس
:یستسااممس نس:راجعهس هسوبسونکتس:نسکعنیس
راسکنس$3,000س رایسزوجیس نشمسکهس نسکدمکگرسزامگیس
www.socialsecurity.gov/applyforbenefitsس
:یسکننم.ساوسهنگنمستص ممسگمریساوساکیس نوهسکهسآکنس
اکیسکنوسواسشروعسکنممسوس خشسع مهسایسازساوخساوتس
:یستسااممسlممساوکن تسکنممسکنسخمر،ست نمسچمزهنکیسکهس
خساستد ملسا نکمم.سه چنمیس:یستسااممس نسش نوهستلفیس
ااوکمسواس هسحسنبسا یسآووکم.س هسعنسانس:ثنلسخناهسایس
واکگننس1-800-772-1213س نس:نست نسس گمرکمستنسوقتس
کهس:نلکسآنس ساهسوساوسآنسزامگیس:یسکنممسواسحسنبس
:القنتسحضسویسواس نسا نکنمهسا ترسpب:Sمدامس تSدeمس
ً
سالسخساوویسش نسواسهمس هسحسنبس
ا یسکنممسوس:ع
:حلیسخساستعممیسکنمم.س
ا یسآووکم.س:نسوجهساقم،سحسنبسهنیس نادی،سوهنمسوس
اوواقسقرضهسش نسواس هسحسنبس:یسآووکم.
اوسصسوتیس:یستسااممسواجمسشراکطستد ملساوخساوتس
س میس18ستنس65سونلسویسااشتهس نشمم؛

باید در  United Statesیا Northern Mariana Islands
زندگی کنید تا بتوانید  SSIدریافت نمایید .اگر سیتیزن ایاالت
متحده نبوده اما بهطور قانونی در United States
سکونت داشته باشید ،ممکن است قادر به دریافت  SSIباشید.
برای کسب اطالعات بیشتر Supplemental Security
Income (SSI) for Noncitizens (Publication
 (No. 05-11051-FAرا بخوانید.

سهرگزسازاواجسادراهس نشمم؛
سان مننسابنشمم؛
سککسومتمزنساکنالتس:تحمهسونکیساوسکدیسازس
50ساکنلت،ستbSسم Ceسefسبد:Sب،DSsسکنس :اhبNe:س
 dsت lsست ت:SتMس نشمم؛
ساوسگذشتهس رایس:زاکنیسlممساوخساوتسامااهسکنس
آاهنسواساوکن تسادراهس نشمم؛سو

سایر مزایا

سه ز:ننس نساوخساوتسlممسخسا،س رایس تSدeمس
اد ت:مl sسpبbS SتDSsسpب:Sمدامسهمساوخساوتس
کراهس نشمم.

برای دریافت  ،SSIباید برای سایر مزایای دولتی که ممکن
است مشمول آنها باشید ،درخواست بدهید .اگر  SSIدریافت
ً
معموال میتوانید از Supplemental Nutrition
میکنید،
 Assistance Program: SNAPو
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تماس گرفتن با تامین اجتماعی

تماس با ما

هسووشسهنیس:ختلفسازسج لهسآاالکی،ستلفنیس
وسحضسویس:یستسااممس نستن:میساجت نعیست نسس
گمرکم.س:نسآ:ناهسپنوخسگسکیس هسپروشسهنیسش نسوس
خم:تگزاویس هسش نسهستمم.ستن:میساجت نعیس رایس
تن:میسحنلسوسآکنمهسازسطرکقساوائهس:زاکنسوسح نکتس:نلیس
:ناامسالع رسازس:ملمسنسهنستیسازس:رامس مشسازس80سونلس
کسشممهساوت.

ا راایسکهس هساکنتراتساوترویساماوام،س:یستساانمس
ازسخم:نتسخساکنوستلفنیس:نسکهسشبناهسووزیسوس
اوس7سووزسهفتهساوائهس:یسشسا،ساوتفناهسکننم.س
ا رااسانشنساسکنسکم-شنساس:یستساانمس نسش نوهس
واکگننس1-800-772-1213سکنسTTYس هسش نوهس
 1-800-325-0778ت نسس گمرام.
اگرس:یسخساهممس نسکسیسصحبتسکنمم،سازسونعتس7س
صبحستنس7سشبسووزهنیساوشنبهستنسج عهسپنوخگسیس
ً
نسهستمم.ساوسونعنتسشلسغسلطفنسشدمبنس
ت نسسش
ً
نشمم،سزکراساوساکیساوقنتساحت نالسخطسطس مشترس
ی را.س
:شغسلساوتسوسگفتگسس نس:نسز:ننس مشتریس :س
رایس رقراوسکرانساوتبنطس نستن:میساجت نعیس:یستسااممس
ازسخم:نتسواکگننس:ترجمسه ز:ننساوتفناهسکنمم.س
خم:نتسترج هس رایست نسسهنیستلفنیسکنس رایسس
:راجعننس هسا ترستن:میساجت نعیساوائهس:یسشسا.سس
ا:ممواوکمس تسااممسخم:تگزاوسش نس نشمم.

بازدید از وبسایت ما
آوننسترکیسواهساوتفناهسازسخم:نتستن:میساجت نعیس
ازسهرسجن،س:راجعهس هسwww.socialsecurity.govس
اوت.ساوساکنجنسا:دنانتسزکرساوساختمنوسش نوتم
ساکجناسحسنبسSocial Securityسmyس رایس:شنهمهس
Social Security Statementس(ظهارنامه تامین
اجتماعی)،سواوتیسآز:نکیساوآ:م،سچنپسکرانسان:هس
تنکممس:زاکن،ستغممرسااانساطالعنتسواوکزس:ستقمم،س
اوائهساوخساوتسصمووسکنوتسا:تدdSاMسال ثنی،س
اوکن تسA-1099/1042Sممسجنکگزکیسو؛
ساوائهساوخساوتسک اHست:بExس رایستن:میسهزکنهسهنیس
ران:هسااووهنیساسخهسایسا:تدdSاM؛
ساوائهساوخساوتس:زاکنیس نزاشستگی،س:علسلمتسوس
ا:تدdSاM؛
ساوترویس هسوواسشتساشرکنتس:ن؛
ساوکن تسپنوخسپروشسهنیس:تماول؛سو
س سمنویسا:دنانتساکگر!
رخیسازساکیسخم:نتس قطس هسز ننسااگلمسیساوائهس
:یسشسا.س رایسکسبساطالعنتس مشترس هسز ننس
نوویس هس«اوگنهسچنم-ز نای»س:نس:راجعهسکنمم.س رایس
رقراوسکرانساوتبنطس نستن:میساجت نعیس:یستسااممسازس
خم:نتسواکگننس:ترجمسه ز:ننساوتفناهسکنمم.سخم:نتس
ترج هس رایست نسسهنیستلفنیسکنس رایس:راجعننس هس
ا ترستن:میساجت نعیساوائهس:یسشسا.

Social Security Administration
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