Brama wielojęzyczna
Dostępne publiczne materiały informacyjne w języku hiszpańskim można znaleźć na stronie
www.segurosocial.gov.
Dostępne publicznie materiały informacyjne w języku arabskim, chińskim, perskim, francuskim,
greckim, włoskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim i wietnamskim można znaleźć
w bramce wielojęzycznej Social Security na stronie www.ssa.gov/multilanguage. Poniżej
znajduje się lista dostępnych materiałów:
Informacje ogólne
Aktualizacja

Publikacja nr 05-10003-PO

Wyjaśnienie świadczeń

Publikacja nr 05-10024-PO

Numer i karta Social Security
URZĄD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wniosek o wydanie Karty
Ubezpieczenia Społe

Formularz SS-5-INST-PO

Numer i Karta Ubezpieczenia Społecznego

Publikacja nr 05-10002-PO

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla Obcokrajowców

Publikacja nr 05-10096-PO

Niezdolność do pracy
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA SSA-827

Formularz SSA-827-INST-PO

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych

Publikacja nr 05-10026-PO

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

Publikacja nr 05-10029-PO

W jaki sposób podejmujemy decyzj czy nadal jest Pan/Pani niezdolny(a)
do pracy

Publikacja nr 05-10053-PO

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie
wysuwanych roszczeń

Publikacja nr 05-10058

Supplemental Security Income
Supplemental Security Income (SSI, akronimy w języku angielskim) dla
obcokrajowców

Publikacja nr 05-11051-PO

Medicare
Wniosek o dodatkową pomoc w pokryciu kosztów ponoszonych w ramach
Formularz SSA-1020-INST-PO
planu refundacji leków na receptę ubezpieczenia Medicare

Inne
Słowniczek terminów dotyczących Social Security

SSA.gov
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Oferujemy bezpłatne usługi tłumaczeniowe
Zapewniamy bezpłatne usługi tłumaczeniowe, aby pomóc w załatwianiu spraw związanych z Social
Security. Usługi tłumacza są dostępne zarówno podczas rozmowy telefonicznej, jak i rozmowy
w biurze Social Security.
Zadzwoń pod bezpłatny numer 1-800-772-1213. Jeśli potrzebna jest obsługa w języku
hiszpańskim, naciśnij 7 i poczekaj, aż przedstawiciel mówiący po hiszpańsku zgłosi się, aby
pomóc. Aby porozmawiać w innym języku, należy pozostać na linii i nie mówić nic podczas
komunikatów w języku angielskim, czekając aż odezwie się przedstawiciel. Przedstawiciel
skontaktuje się z tłumaczem, który pomoże w rozmowie. Jeśli sprawy nie będzie można załatwić
przez telefon, umówimy się na spotkanie w lokalnym biurze Social Security i zapewnimy obecność
tłumacza podczas spotkania.
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