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 SSIچیست؟

بمایی نیدفتیآدد،یشمدیبدیکیبماییهمهی زایدیی
وتتیی یگمییمهی مدایاستیشد آیحدلی دنیشو ی
نخواستیبکهرک.یشمدیبدیکی نیایدالتی تحکهیوییدی
دیبتواآرکیآددی
ی
جزایمی دنیدآدییشمدتییزآکگییمنرکی
نای نیدفتیمنرک.یاگمیشهموآکیایدالتی تحکهیآرسترکیا دی
بهیصونتیقدآوآیی نیل میددیاقد تی انیکی مدایاستی
همچندنیبتواآرکیآددی نیدفتیمنرک.یبمایی
ی
اطالعدتیبرشتمیSupplemental Security Income
NoیPublicationکیNoncitizensیforی).(SSIی
ی
05-11051-FAکینای طدتعهیمنرک.

نل کی د رای دمآیدآددیکیبمآد هیاییفکنالیاستیمهی
بهیصونتی دهردآهیپم اختیهدییآقکیی نیاختردنیافما ی
آردز نکیقمانی یی هک.یآددیبماییافما ییبدیسای65ی
سدلیویبرشتمیویآرزیافما یآدبرندییدیآد وانی نیهمیسنیی
است،یازیجملهیمو مدن.
بهی نظونیبمخون انییازیآدد،یشمدیبدیکی نل کیی
آکاشتهیوییدی نل کیوی ندبعییمهی نیاختردنی انیکی
حکو یبدشک.یانزشیچرزهدیییمهیشمدی دتکیلنی
هسترکیبدیکیممتمیازی$2,000ی نیصونتی جم یبو نی
ویممتمیازی$3,000یبمایینوجیهدیی تدهلییاستیمهی
بدیهمیزآکگیی ییمننک.ی دیانزشیخدآهیشمدینایبهی
شمطییمهی نیلنیزآکگییمنرکیتحدظیآدم هیوی عموالی
انزشیخو نوییشمدینایآرزیبهیحسدبیآمییاونیم.
دیهمچنرایانزشیبمخیی ندبعیخدصی یگمی دآنکییکی
آقشهیبمایی ماسمی کفراینای نیآظمیآمییگرمیم.

ایدتتیمدتردمآردی بلغیینایبهیپم اختییفکنالی یی
افزایک.یپم اختییگدآهیاییمهیشمدی نیاولیهمی دهی
نیدفتی ییمنرکیشد آیپم اختییآددیفکنالیوی بلغی
دمآیمدتردمآردیاست.ی

کمک پزشکی
اگمیآددی نیدفتی ییمنرکی یی واآرکی عموالیبهیصونتی
خو مدنیازیممکیپزشدییدMedi-Calکیبمخون انیشویک.ی
آردزییبهییکی نخواستیجکاگدآهیبماییMedi-calی
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سایر خدمات اجتماعی

آرست.یاگمیسواتیی نی ون یMedi-Calی انیکیبدی فتمی
سال تیویخک دتیاآسدآییشهمستدنیخو ی مدسی
بگرمیک.

افما ییمهی جدزیبهی نیدفتیآددی ییشوآکی عموالی
بماییاستدد هیازیسدیمیبمآد هیهدیویخک دتیانایهیشکهی
وسطی فتمیسال تیویخک دتیاآسدآسییشهمستدنی
خو یهمیواجکیشمایطیهستنک.یایایسدیمیخک دتییدی
زایدیعبدن نکیاز:

برنامه مکمل کمک تغذیه ای
()SNAP
افما ییمهی نیمدتردمآردیآددی نیدفتی ییمننکیآمیی
واآنکیازی زایدییSNAPیبمخون انیشوآک،یمهیپرشیازی
ایایبکانیژ ونیغذایهمیگدتهی ییشکهیاستی،چمایمهی
ایدتتیپولینایبهیپم اختییآددیفکنالی ییافزایک.

ییکیممکیهزینهیویژهیبهی نظونیخمیکیسگیهدیی
همماهیبماییافما یآدبرندییدی علول؛
یخک دتیمشونییویشخصییخدصی خصوصیافما ی
سایویآدبرند،یافما ییمهیآمیی واآنکیایایخک دتی
نایبهی نهدیییاآجدمی هنکیویآرزیمسدآییمهیآمیی
واآنکیبدیایمنیی نیخدآهیخو یبهیسمیببمآکی گمیایندهی
چنرایخک د ییانایهیشو ؛یو

بدیایایحدل،یشمدی مدایاستی نی واقعیذیآیازی زایدیی
SNAPیبمخون انیشویک:
یز دآییمهی نتظمی صمرمی نی ون ی نخواستیآددی
خو یهسترک؛

یخک دتی ماقبتی.

یاگمی نخواستیشمدیبماییآددین یشک؛

بماییاطالعدتیبرشتمیبدی فتمیسال تیویخک دتی
اآسدآییشهمستدنیخو ی مدسیبگرمیک.

یازیلگوستی،2016یبمایی دهیهدیییمهیطییلنی
پم اختیهدییآددیشمدی ختآیشکهیوییدی علرقی
شک.

مقادیر پرداختی ماهیانه SSI

یاگمیبهیایدتتی یگمییآقآی ددنیمنرک؛یید

جکولیذیآیفهمستیی ممربییازیپم اختیهدییفکنالی
ویایدتتیینایانایهی یی هک.یهمهیگرمآکگدنیآددی بدتغی
مد آینای نیدفتیآمییمننک.یپم اختیشمدی نیصونتی
اشتای نل کهدیی یگمی مدایاستیبدیمدهشی واجهی
شو .

بماییاطالعدتیبرشتمیبدی فتمیسال تیویخک دتی
اآسدآییشهمستدنیخو ی مدسیبگرمیک.
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دسته بندی

افراد مجرد
وضعرتیزآکگیی ستقآ
ماقبتیغرمیپزشدییخدنجیازیخدآه
وضعرتیزآکگیی ستقآ،یبکونیتوازمیلشپزی
زآکگیی نیخدآهیفم یی یگم
مو کیآد وانیخم سدل
مو کیآد وانیخم سدلی نیخدآهی یگمی
زوج های مسن یا ناتوان
وضعرتیزآکگیی ستقآ
ماقبتیغرمیپزشدییخدنجیازیخدآه
وضعرتیزآکگیی ستقآ،یبکونیتوازمیلشپزی
زآکگیی نیخدآهیفم یی یگم
زوج های نابینا
وضعرتیزآکگیی ستقآ
زآکگیی نیخدآهیفم یی یگم
ماقبتیغرمیپزشدییخدنجیازیخدآه
فرد نابینا با همسری مسن یا ناتوان
وضعرتیزآکگیی ستقآ
زآکگیی نیخدآهیفم یی یگم
ماقبتیغرمیپزشدییخدنجیازیخدآه
زآکگیی نییکی ممزی کیدرک
افما ی جم
زوج

مبلغ کامل پرداخت ماهانه 2018

مسن
$910.72
$1,173.37
$997.04
$664.24

ناتوان
$910.72
$1,173.37
$997.04
$664.24
$815.15
$568.67

نابینا
$967.23
$1,173.37
N/A
$720.76

$1,532.14
$2,346.74
$1,704.77
$1,162.41
$1,683.19
$1,313.46
$2,346.74
$1,625.65
$1,255.92
$2,346.74
$51.00
$102.00

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

$51.00
$102.00

$51.00
$102.00

یایجد یحسدبیSocial Securityیmyیبمایی شدهکهی
Social Security Statementیدظهارنامه تامین
اجتماعیک،یناستییلز دییی نل ک،یچدپیمم نیآد هی
دیرکی زاید،ی غررمی ا نیاطالعدتیوانیزی ستقرم،ی
انائهی نخواستیصکونیمدنتیMedicareیاتمثنی،ی
نیدفتیدSSA-1099/1042یجدیگزیایو؛

بهینوشیهدیی ختلفیازیجملهیلآالیا،ی لدنیی
ی واآرکیبدی د رایاجتمدعیی مدسی
ویحضونیی ی
بگرمیک.ی دیل د هیپدسخیگویییبهیپمسشیهدییشمدیوی
خک تگزانییبهیشمدیهسترم.ی د رایاجتمدعییبمایی
د رایحدلیویلینکهیازیطمیقیانائهی زایدیویحمدیتی دتیی
د امیاتعممیازی رلرونیهدی ایازی م میبرشیازی80یسدلی
موشرکهیاست.

یانائهی نخواستیHelpیExtraیبمایی د رایهزینهیهدیی
بمآد هی انوهدییآسخهیاییMedicare؛
یانائهی نخواستی زایدییبدزآشستگی،ی علوترتیوی
Medicare؛

بازدید از وبسایت ما

ی ستمسییبهینوآوشتیآشمیدتی د؛

ن میایناهیاستدد هیازیخک دتی د رایاجتمدعیی
لسد ی
ازیهمیجد،ی ماجعهیبهیwww.socialsecurity.govی
است.ی نیاینجدیا ددآدتیزیمی نیاختردنیشمدست:

ی نیدفتیپدسخیپمسشیهدیی تکاول؛یو
یبسردنییا ددآدتی یگم!
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بمخییازیایایخک دتیفقطیبهیزبدنیاآگلرسییانائهی
ییشو .یبماییمسبیاطالعدتیبرشتمیبهیزبدنی
فدنسییبهی« نگدهیچنک-زبدآی»ی دی ماجعهیمنرک.یبمایی
ی واآرکیازی
بمقمانیمم نیان بدطیبدی د رایاجتمدعیی ی
خک دتینایگدنی تمجمیهمز دنیاستدد هیمنرک.یخک دتی
مجمهیبمایی مدسیهدیی لدنیییدیبمایی ماجعدنیبهی
فتمی د رایاجتمدعییانائهی ییشو .

تماس با ما
ی واآنکی
افما ییمهیبهیاینتمآتی ستمسییآکانآک،ی ی
ازیخک دتیخو مدنی لدنیی دیمهیشبدآهینوزییوی
نی7ینوزیهدتهیانائهی ییشو ،یاستدد هیمننک.ی
ی واآنکیبدیشمدنهی
افما یآدشنواییدیمم-شنوای ی
نایگدنی1-800-772-1213ییدیTTYیبهیشمدنهی
 1-800-325-0778مدسیبگرمآک.
اگمی ییخواهرکیبدیمسییصحبتیمنرک،یازیسدعتی7ی
صبحی دی7یشبینوزهدیی وشنبهی دیجمعهیپدسخگویی
ً
نیسدعدتیشلوغیتطددیشدربدی
مدسیشمدیهسترم.ی
ً
بدشرک،یزیمای نیایایاوقدتیاحتمدالیخطوطیبرشتمی
شغولیاستیویگدتگویبدی دیز دنیبرشتمیی ییبم .ی
ی واآرکی
بماییبمقمانیمم نیان بدطیبدی د رایاجتمدعیی ی
ازیخک دتینایگدنی تمجمیهمز دنیاستدد هیمنرک.ی
خک دتی مجمهیبمایی مدسیهدیی لدنیییدیبماییی
ماجعدنیبهی فتمی د رایاجتمدعییانائهی ییشو .یی
ا رکوانیمیبتواآرمیخک تگزانیشمدیبدشرم.
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