
1

SSA.gov ییابمانیرمناونبکموکبیماب ایازم

2023

مزایا برای کودکان دچار ناتوانی 
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 Supplemental پرداخت های
Security Income )درآمد تأمین 

تکمیلی( برای کودکان دچار ناتوانی
SSIم)ویآ دم أ ینم کمیلز(ماهمیفنیومویییرمویآ دموم
 نباعم حدوومنهم65مسبلمابمایشتنموییاد،مابماباینبم

هستندمابماب ایازمویجدمشنیاطموییاد،م بهباهم بلغزم
ییمپنویختم ز نند.مفنزادیازمنهمنمتنمیزم18مسبلم

سنمویشتهمابشند،مویصای زمنهموکبیماکمایمبیر،مابم
 Socialننیبزمیزمایمبیر هبمابشندمنهم طباقم عنافم 

Securityم)ساشبلمسکیایاتز(ااعزماب ایازماهم
شمبیمآادمومویصای زمنهمویآ دموم نباعمآابکمویم حدووهم

ویجدمشنیاطمااوکمقنییمگینو،م ز  ایاندمویجدمشنیاطم
 حسابمشااد.م یییکمپنویختمSSIم)ویآ دم أ ینم

 کمیلز(میزمیابلتزماهمیابلتمواگنم تفبوتمیست،مکاکم
انخزمیزمیابلت هبم بلغزمییماهمپنویختمSSIمیضبفهم
 زمننند.موفتنم حلزمSocial Securityم)ساشبلم

سکیایاتز(مشمبم ز  ایادمیطالعبتمایشتنرمویم ایوم
جمعم بلغمپنویختزمSSIمیابلتماهمشمبمادهد.

مقررات SSI درباره درآمد و منابع

 بمویمهنگبمم صمیم گینرمویمیانم ایومنهمآابمناوکم
ویجدمشنیاطمSSIمیستمابمخین،مویآ دموم نباعمورمییم
ویماظنم ز گینام.مهمچنین،مویآ دموم نباعمیعضبرم
خباایوهمنهمویمخبااییمناوکمزادگزم ز ننندمییمویم

اظنم ز گینام.میگنمفنزاد بکمویمخباهمزادگزم ز نند،م
یانمقایاینمیعمبلم ز شاو.مهمچنین،مویصای زمنهم

فنزاد بکمویم دیسهمااوهمی بمهنیزگبهزماهمخباهم
 ز آادموم حتماظبیتمشمبمیست،مابزمهممیانمقایاینم

یعمبلم ز شاو.

 مکنمیستمویآ دموم نباعمناونتبک،مابمویآ دموم نباعم
یعضبرمخباایوهمنهمویمخبااییمناوکمزادگزم ز ننندم
ایشمیزم قدییم جبزمابشد.مویمیانمصایت،مویخایستم

ناوکمانیرمپنویخت هبرمSSIمییمیوم ز ننیم.

هنگب زمنهمناونبکمویماکم ننیمپیشکزمااوه،مومایمهم
اهدیشتزمهیانه هبرم نیقبت میزمآاهبمییم ز پنویزو،م
پنویختم بهیباهمSSIمییماهم30$م حدووم ز ننیم.

مقررات SSI درباره ناتوانی

ناوکمشمبمابادمهمهمشنیاطماب ایازمزانمییمویشتهم
ابشدم بمیزماظنمپیشکزمویجدمشنیاطمانیرمSSIمویم

اظنمگنفتهمشاو:

ناونزمنهماباینبمایستماببادم شغالمنبیمابشدم	 
ابمویآ دشمایشمیزم1,470$مویم بهمویمسبلم2023 
ابشد.مناونزمنهماباینبمیستماببادم شغالمنبیم
ابشدمابمویآ دشمایشمیزم2,460$مویم بهمابشدم

) عمااًلمیانم ببلغمهنمسبلم غیینم زمنند(.م

ناوکمابادموکبیمااعزمایمبیرمپیشکز،مابم ننیبزم	 
یزمایمبیر هبمابشدمنهماهم" حدووات هبرمعملکنورم

 شخصمومشداد"م نجنم گنوو.میانمادیکم عنزم
یستمنهمیانمایمبیر هبمابادمشدادیًمفعبلیت )هبر(م

ناوکمییم حدوومننند.

ایمبیر )هبر(مناوکمابادمحدیقلماهم دتم12م بهم	 
اب ایک ننندهمابشد،مابمیاتظبیمانوومنهماب ایک ننندهم

ابشد؛مابمابادمیاتظبیمویشتمنهمایمبیر )هب(ماهم نگم
 نجنمخایهدمشد.

ارائه اطالعات درباره بیماری کودک شما

وقتزمانیرمپنویخت هبرمSSIمانیرمناوکمخاوماهم
یستنبوماب ایازمیومویخایستم ز وهید،م بمیطالعبتم
وقیقزمییمویابیهمایمبیرمناوکمویخایستم ز ننیم.م
همچنین،مویابیهمکگااگزم أثینمآکمانم ایابازمناوکم
ویمیاجبممفعبلیت هبرمیوزیاه مورمپنسشم ز ننیم.م
اهمعالوه،میزمشمبم ز خایهیمماهمپیشکبک،م علمبک،م
وی باگنیک،موم تخصصبکمواگنرمنهمیطالعب زمویابیهم
ایمبیرمناونتبکموییاد،میجبزهمادهیدمیانمیطالعبتمییم

انیرم بمییسبلمننند.

لطفًبمهنگااهمسایاقمپیشکزمابمسایاقم دیسهمنهمیزم
ناوکمخاوموییادمییمیییئهمننید.میانمی نماهم سناعمیوادم

 صمیم گینرمنمکمخایهدمننو.م

بعد چه اتفاقی می افتد؟

 بمهمهمیطالعب زمنهماهم بم ز وهیدمییماهموفتنم
Disability Determination Servicesم)خد بتم عیینم
اب ایاز(مویمیابلتمشمبمییسبلم ز ننیم.مپیشکبکموم
سبانمنبی ندیکمآ ازشموادهمویمیانمسبز بکمیابلتزم
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یطالعبتمییمانیسزم ز ننند.مآاهبمسایاقمپیشکزموم
 حصیلزمناوکمشمب،مومهنگااهمیطالعبتمواگنرمنهم
انیرم صمیم گینرمویم ایومانآویوهمشدکم عیبیهبرم

 بمانیرماب ایازماهموسیلهمناونتبکم ایوایبزمابشدمییم
ویخایستم ز امباند.

 مکنمیستمیانمسبز بکمیابلتزماتایادمابمیستفبوهم
یزمفقطمیطالعبتمپیشکز،مسایاقم حصیلز،مومواگنم

حقباقزمنهمویمیختیبیموییو،مویم ایوماب ایازماهماتیجهم
انسد.مویمیانمصایت،م مکنمیستمیزمشمبماخایهدم

ناونتبکمییمانیرماکم عبانهمابمآز باشمپیشکزم
اهمهمنیهمابناد.م بمهیانهمیانم عبانهمابمآز باشمییم

پنویختم ز ننیم.

پرداخت های فوری SSI برای کودکتان 
قابل انجام است

 مکنمیستم3م بم6م بهمطالماکشدم بمسبز بکمیابلتزم
ویمیانم ایوم صمیم گینرمنندمنهمآابمناوکمشمبم

 عیبیهبرم بمانیرماب ایازمییمانآویوهم ز نندمابمخین.م
ابیانمحبل،مانیرمانخزمایمبیرمهب،مپنویخت هبرمSSIمییم
االفبصلهمانیرم دتمحدینثنم6م بهمیاجبمم ز وهیمم بم

طزمیانم دت،مسبز بکمیابلتزم صمیممخاومییمویم ایوم
یانکهمناوکمشمبموکبیماب ایازمویجدمشنیاطمیست،م

یعالممامباد.

ویمزان،مانخزمیزمایمبیر هبازمنهم مکنمیستمویجدم
شنیاطمابشندمآ دهمیست:

اباینبازمنب ل.	 

ابشنایازمنب ل.	 

فلجم غیر.	 

سندیوممویوک.	 

واستنوفزمعضالاز.	 

اب ایازمذهنزمشدادم)ناوکم۴سبلهمابمابال ن(.	 

 	.HIVعفااتمابماشباه هبرم

وزکم الدمنمتنمیزم2مپااد،م10میواسم—م بموضعیتم	 
ناونبکموکبیمنم وزازمز بکم الدمییمیزمادوم الدم بم
سنم1مسبلگز،موموضعیتمناونبکموکبیمیختاللم

یشدمییمیزمادوم الدم بم3مسبلگزمییزابازم ز ننیم.م
وزکمناوکمویمز بکم الدمنهمویماسخهمیصلزمابمویم

یوااشتمگایهزم الدماازیومابمویمپنوادهمپیشکزم
ویییرمی ضبرمپیشکمثبتم ز شاو،م الکمعملم

خایهدمااو.

یگنمناونتبکماکزمیزمایمبیر هبرمویجدمشنیاطمییم
ویشتهمابشد،م مکنمیستمپنویخت هبرمSSIمییم

االفبصلهمویابفتمنند.میگنمسبز بکمیابلتزمویماهباتم
 صمیمماگینومنهماب ایازمناوکماهمیادیزهمنبفزمشدادم

ایستم بمویجدمشنیاطمSSIمابشد،مشمبم لیمماهم
ابزپنویختمهیانهمهبرمSSIمویابفتمشدهمناونتبکم

ایستید.

SSI بررسی های ناتوانی

اعدمیزمیانکهمناوکمشمبمشنوعماهمویابفتمSSIمننو،م
قبااکمیلییمم ز وییومنهم بمایمبیرمناوکمشمبمییم

هنیزگبهزمانیرم أایدمیانکهمآابماب ایازمورمهنازمهمم
 عیبیهبرم بمییمانآویوهم ز نند،مانیسزمننیم.م بمابادم
یانمانیسزمییمویمهناکمیزمز بکمهبرمزانمیاجبمموهیم:

حدیقلمهنم3مسبلماکببیمانیرمناونبکمومااجایابکم	 
نمتنمیزم18مسبلمنهمیاتظبیم ز یوومایمبیرمآاهبم

اهباومابادمابمانیرمهنماهباورمنهمی کبکمپذانمابشد.

انیرمناونبازمنهمSSIمییماهمولیلموزکمنمم الدمخاوم	 
ویابفتم ز ننند،مویمسنم1مسبلگزمآاهبمیاجبمم
 زموهیم.میگنماهمیانماتیجهمانسیممنهمیاتظبیم

امز یوومایمبیرمآاهبم بمیولینمسبلگنوم الدشبکم
اهباوماباد،م مکنمیستمیانمانیسزمییمانیرم بیاخم

واگنرماناب ه یایرمننیم.

حتزمیگنمیاتظبیمامز یوومنهمایمبیرمناوکمشمبماهباوم
اباد،م مکنمیستمانیسزماب ایازمییمیاجبمموهیم.م

هنگب زمنهمایمبیرمناوکمشمبمییمانیسزم ز ننیم،م
شمبمابادمشایهدرمیییئهمننیدم بنزمانمیانکهماب ایازم

ناوکمشمبمهنازمهمماهمشدتمفعبلیت هبرمیوزیاهم
ورمییم حدووم ز نند.مهمچنین،مابادماشبکموهیدمنهم
ناوکمشمبم حتموی بازمیستمنهمیزماظنمپیشکزم

انیرمایمبیرمورمضنویرمیست.
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وقتی فرزند شما وارد 18 سالگی می شود، چه 
اتفاقی می افتد

ویماناب همSSI،مفنزادمابمویووماهم18مسبلگزم
اییگسبلم حسابم ز شاو.م بمیزمقایاینمپیشکزم
ومغینپیشکزم تفبو زمانیرم صمیم گینرمویابیهم

 علقم ییابرم علالیتمSSIماهمیومیستفبوهم ز ننیم.م
 ثاًل،مانیرم عیینمصالحیتمفنوماییگسبلمانمیسبسم
حدووم بلزمSSI،مویآ دموم نباعمیعضبرمخباایوه،ماهم
جیمهمسن،مییمویماظنمامز گینام.م بمفقطمویآ دموم

 نباعمفنوماییگسبلمومهمسنمورمییمویماظنم ز گینام.م
همچنین،مانیرم عیینم علالیتمویشتنمفنوماییگسبل،م

یزمقایاینم علالیتمخبصماییگسبالکمیستفبوهم
 ز ننیم.

یگنمفنزادمشمبمهم ینناکمیزم ییابرمSSIمیستفبوهم	 
 ز نند،مابادمایمبیرمورمییمویمویووماهم18مسبلگزم

ییزابازمننیم.میانمییزابازم عمااًلمویموویه یرم
 1-سبله،منهمیزم بیاخم الدم18مسبلگزمیومآغبزم

 ز شاو،مصایتم ز گینو.مانیرمیانکهم شخصم
ننیممآابمفنزادم۱۸سبلهمشمبمویجدمصالحیتم ییابرم
SSIمهستمابمخین،میزمقایاینم علالیتماییگسبالکم

یستفبوهم ز ننیم.

حتزمیگنمفنزاد بکمقبلمیزمسبلگنوم الدم18مسبلگزم	 
خاو،ماهمولیلمویآ دمزابومابم نباعم بلزمزابومشمبم
ومهمسن بکمویجدمشنیاطمویآ دمSSIماباوهمابشد،م

 مکنمیستمویمسنم18مسبلگزمویجدمشنیاطم
SSIمشاو.

انیرمنسبمیطالعبتمایشتن،ماهماشناهمم
 Supplemental Security Income (SSI) (Publication

 (SSI(م(م)ویآ دم أ ینم کمیلزم)No.11000-05م
اشناهمشمبیهم11000-05(م)فقطماهمزابکمیاگلیسزمویم

وستنسمیست(میجاعمننید.

 Social Security Disability مزایای 
Insurance )بیمه ازکارافتادگی سوشال 

سکیوریتی( برای بزرگساالن دچار 
ناتوانی از دوران کودکی

اناب همSSDIمپنویختم ییابماهماییگسبالازمییمیاجبمم
اناب همSSDIمپنویختم ییابماهماییگسبالازمییمیاجبمم

 ز وهدمنهموکبیمااعزماب ایازمهستندمنهمقبلمیزم22 
 SSDIسبلگزمآاهبمشنوعمشدهمیست.م بمیانم ییابرم

ییم ییابرم“ناوک”م ز اب یم،مزانیمویمسباقهمویآ دهبرم
Social Securityم)ساشبلمسکیایاتز(مویلدانم

پنویختم ز شاو.

انیرمیانکهماکمفنوماییگسبلموکبیماب ایازم شمالم
ویابفتم ییابرم“ناوک”مشاو،ماکزمیزمویلدانمیوماباد:

 	 Socialییابرمابزاشستگزمابمیزنبییفتبوگزم 
Securityم)ساشبلمسکیایاتز(مییمویابفتمنند.

فاتمننوهمومنبیمننوهمابشندم بماکمکهبیممهیانهم	 
پاششمایمهمنبفزمجهتمویجدمشنیاطمااوکمانیرم
 ییابرمSocial Securityم)ساشبلمسکیایاتز(مییم

نسبمننند.

ناونبکمومااجایابازمنهماهمعنایکمناوکمزانمسنم
قبااازمویمسباقهمSocial Securityم)ساشبلم

سکیایاتز(مویلدانم ییابمویابفتم زمننواد،میگنمویم
ویووماهم18مسبلگزم شخصمشاومنهموکبیماب ایازم
هستندم ز  ایاندماهمویابفتم ییابمویمسباقهمویلدانم
خاومیوی هموهند.م بم عیینماب ایازمییمابمیستفبوهمیزم

قایاینماب ایازمانیرماییگسبالکمیاجبمم ز وهیم.

 ییابرمSSDI Disabled Adult Childم)فنزادماییگسبلم
وکبیماب ایاز(م)DAC،معالئممیختصبیرماهمیاگلیسز(م

 حتمSSDIم بمز بازمنهمفنوم علالمابشد،میوی هم
خایهدمابفت.میزوویجمDACم مکنمیستمانمصالحیتم
یومانیرمویابفتمیانم ییابم أثینماگذییو.مایبزرمایستم

ناوکمشمبمنبیمننوهمابشدم بمیانم ییابمییمویابفتمنند.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf


5

 ییابمانیرمناونبکموکبیماب ایازم

چگونه به این نتیجه می رسیم که کودک باالی 
18 سال شما واجد شرایط مزایای SSDI است

یگنمفنزادمشمبم18مسبلمابمایشتنموییو،م بمویخایستم
یومییمییزابازم ز ننیمموماب ایازمیومییمویستماهم

همبکمشیاهم ایویستفبوهمانیرم عیینماب ایازماکم
شخصماییگسبلم عیینم ز ننیم.م بمویخایستم

 Disability Determination Servicesشمبمییماهموفتنم
)خد بتم عیینماب ایاز(مویمیابلتمشمبمییسبلم

 ز ننیمم بمییزابازم عیینماب ایازمییمانیرم بمیاجبمم
وهند.مانیرمنسبمیطالعبتمایشتنمویم ایومیانکهم

کگااهماب ایازماییگسبالکمییم عیینم ز ننیم،ماشناهم
 (DisabilityمBenefitsم)PublicationمNo.10029-05م

) ییابرمیزنبییفتبوگز(م)اشناهمشمبیهم10029-05(مییم
 طبلعهمننید.

درخواست برای پرداخت های SSI و 
مزایای SSDI و اینکه چگونه می توانید 

کمک کنید
الزممیستمویخایستمپنویخت هبرمSSIمابم

 ییابرمSSDIمانیرمفنزادمخاومومهمچنینماکم
Child Disability Reportم)گیییشم علالیتمناوک(م

ییم کمیلمننید.میانمگیییشمیطالعبتم نااطماهم
وضعیتماب ایکمننندهمناوکموماحاهم أثینمآکمانم

عملکنومورمییمجمعمآویرم زمنند.مشمبم زم ایایدم
Child Disability Reportم)گیییشم علالیتمناوک(م

)فقطماهمزابکمیاگلیسزمویموستنسمیست(مییم
اهمصایتمآاالانم کمیلمننید.مپسمیزمییسبلمآک،م
اکزمیزمامباندگبکم بمابمشمبم مبسم زمگینوم بم

یوادمویخایستمییمآغبزمامباد.مهمچنین،م زم ایایدم
اهم نظایمیییئهمویخایستمابم عیینماااتمیزمطناقم لفنم

ییاگبکم1213-772-800-1مابم بم مبسماگیناد.میگنم
ویخایستمپنویخت هبرمSSIمییمانیرمفنزادمخاوموییاد،م
ابادمSocial Securityم)ساشبلمسکیایاتز(مومگایهزم

 الدمورمییمابمخاومویشتهمابشید.میگنمانمیسبسم
 SSDIسایاقمویآ درماکزمیزمویلدانمانیرم ییابرم

جهتمناونتبکمویخایستم زموهید،ملطفًبمیانم اییومییم
ویشتهمابشید:

شمبیهمSocial Securityم)ساشبلمسکیایاتز(م	 
ویلدرمنهم ییابرمابزاشستگزمابمیزنبییفتبوگزم

ویابفتم زمنند،مابمویلدم تافزمنهمیوعبرمSSDIمانم
یسبسمسایاقمورم طنحمشدهمیست.

شمبیهمSocial Securityم)ساشبلمسکیایاتز(م	 
ناوکمومگایهزم الد.

شمبم ز  ایایدمابمیاجبممیقدی بتمزان،ماهم بمویمیاجبمم
 صمیممگینرمنمکمننید:

حدینثنمیطالعبتمییمویم ایومایمبیر )هبر(مناونتبکم	 
اهم بمیعالممننید.

 بیاخم نیجعهماهمپیشکبکمابمایمبیستبک هب،مشب لم	 
شمبیهمحسببمهبرمایمبیمانیرمهنمپیشک،مابم

ایمبیستبک،مومهنمیطالعبتمواگنرمنهماهم بمنمکم
 ز نندمسایاقمپیشکزمناوکمشمبمییمویابفتم

ننیم،مییمویمیختیبی بکمقنییموهید.

نپزمهنمااعمگیییشمابمیطالعبتمپیشکزمنهمویم	 
یختیبیموییادمییماهم بمادهید.

توجه: نیازی نیست از پزشکان کودک خود 
درخواست اطالعات کنید. ما مستقیماً با آنها 

تماس می گیریم تا گزارش های اطالعاتی که برای 
تصمیم گیری در مورد ناتوانی کودک شما نیاز 

داریم را در اختیارمان قرار دهند.

یگنمفنزادمشمبمنمتنمیزم18مسبلموییومومویخایستم
SSIموییاد،مابادمسایاقزمنهمویآ دموم نباعتبکمییماشبکم
 ز وهدمومهمچنینمسایاقم نااطماهمفنزاد بکمومواگنم

یعضبرمخباایوهمییمیییئهمامباید.مهمچنین،میزمشمبم
 ز خایهیمم اضیحمادهیدمکگااهمشنیاطمناوکمشمبم
انم ایابازمورمانیرمیاجبممفعبلیت هبرمیوزیاه یشم أثینم
 ز گذییو.معالوهمانمیان،مابمم علمبکمومهنگااهمسایاقم

 دیسه،میییئهموهندگبکم نیقبتماهدیشتزمومیعضبرم
خباایوهمنهم ز  ایاندمیطالعب زمویم ایومکگااگزم

عملکنومناونتبکمیییئهموهندمییمخایهیممپنسید.

ویماسیبیرمیزم نبطق،م ن یببتمواژه یرمابمیییئه وهندگبکم
خد بتمپیشکز،مسبز بک هبرمخد بتمیجتمبعز،م
وم دییسمیاجبومشدهمیستمنهماهم بمنمکم ز نندم

شایهدم ایوایبزمخاومانیرمپنویزشمویخایستمناوکم
شمبمییمویابفتمننیم.مابیانمحبل،مهمکبیرمشمبمانیرم
ویابفتمیطالعبتمومسایاقمواگنماهم بمنمکمخایهدم
ننومنبیمخاومییمابمسنعتمایشتنرماهمپبابکمانسبایم.

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdf
https://secure.ssa.gov/iClaim/dib
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برنامه های حمایت شغلی برای جوانان 
دچار ناتوانی

 بمییه هبرمزابورمانیرم شااقمجایابازمنهم
پنویخت هبرمSSIمابم ییابرمSSDIمویابفتم ز ننندموم

 ز خایهندماهمسنمنبیمانواد،مویمیختیبیموییام.

:SSI بر اساس
هنگب زمنهم بلغمپنویختزم بهباهمSSIمناوکم	 

شمبمییم حبسبهم ز ننیم،مقسمتمیعظممویآ دم
ناونتبکمییمویماظنمامز گینام.میگنمسنمفنزادمشمبم
نمتنمیزم22مسبلمیست،مومویاش آ ازرمیستمنهم
اهمطایم نظمماهم دیسهم ز یوو،محتزمقسمتم
ایشتنرمیزمویآ دمهنم بهمیومییمویماظنمامز گینام.م

ویمسبلم2023،مویاش آ ازیکمابمسنمنمتنمیزم22 
سبلم ز  ایاندم2,220$میزمویآ دم بهباهمخاومیی،م بم
حدمسبالاهم8,950$،مویم حبسبهمویآ دشبکمانیرم

SSIمویماظنماگیناد.م مکنمیستمیانمحدوومهنم
سبلمیفییاشمپیدیمنند.

اکمناوکمنهم15مسبلمابمایشتنموییو،م حتماناب هم	 
Self-SupportمAchieveمtoمPlanم)اناب هموستیبازماهم
خاوی کباز(م)PASS،معالئممیختصبیرماهمیاگلیسز(م
 ز  ایادمابمپسمیادیزننوکم قدییرمیزمویآ دموم نباعم

خاو،مهیانهمآ ازشمومیقالممواگنم ایوایبزمانیرم
نبیننوکمییمپنویختمامباد.موقتزم یییکمپنویختماهم
ناوکمشمبمییم حبسبهم ز ننیم،مویآ دموم نباعم
پس یادیزمشدهمییمویماظنمامز گینام.مانیرمنسبم

www.ssa.gov/ماهم،PASSیطالعبتمایشتنمویابیهم
disabilityresearch/wi/pass.htmمیجاعمننیدم

)فقطماهمزابکمیاگلیسزمویموستنسمیست(.

 مکنمیستماهمولیلمایمبیر)هب(،مناوکمشمبماهم	 
یقالممومخد بتمخبصزمانیرمنبیننوک،م باندماکم

صندلزمکنخموییمابماکموستیبیمشخصزمایبزمویشتهم
 SSIابشد.م بمویمهنگبمم حبسبهم بلغمپنویختزم

ناونتبک،م قدییرمابم مبمم ببلغمپنویختمشدهمانیرم
یانمیقالممومخد بتمییمویمویآ دهبرمناونتبکماهم

حسببمامز آویام.

 مکنمیستمناونزمنهمایشمیزم15مسبلموییوماتایادم	 
ویمز ینهم ایکماخشزمومآ ازش،منمکمویابفتمنند.

پاششمMedicaidمحتزمویصای زمنهمویآ دهبرم	 
ناونتبکماهمیادیزهمنبفزمابالمابشدمنهمپنویخت هبرم
 بهباهمSSIم تاقفمشاو،میوی همخایهدمابفت،میلبتهم
اهمشنطزمنهمویآ دمورمنمتنمیزم بلغم عینزمابشد.

:SSDI بر اساس
اکمفنوماییگسبلمنهموکبیماب ایازم	 

 شخیصمویوهمشدهمیستمقبلمیزم22مسبلگزم
 ز  ایادمهمبکمنمکمهبرم نااطماهمهیانه هبرمنبیم
نهمویمابالمانیرماکمناوکمSSIم اضیحمویوهمشد،م

ومنمکمهبرم نااطماهم ایکماخشزمومآ ازشمییماییم
ویابفتمنند.

پنویخت هبرم ییابم بمز بازمنهمفنزاد بکمویمشغلزم	 
ابمویآ دمابالمفعبلیتمامز نند،میوی همخایهدمابفت.م
انیرمسبلم2023،مشغلمابمویآ دمابالمیزماظنم بمیانم

یستمنهمویآ دم بهباهمناوکمویابفت ننندهم ییابمنهم
یزمسال تماینبازمانخایوییمیستمایشمیزم$1,470 
ابشدم)انیرمیفنیوماباینبمیانم بلغم2,460$میست(.

انیرمنسبمیطالعبتمایشتنمویابیهمیانماناب ه هب،م
 www.ssa.gov/redbookز  ایایدماهماشبازم 

)فقطماهمزابکمیاگلیسزمویموستنسمیست(م
یجاعمننید،مابمیزمطناقمشمبیهم لفنمییاگبکم

1213-772-800-1مابم بم مبسماگیناد.

Medicare و Medicaid
Medicaidماکماناب هم نیقبت هبرماهدیشتزمانیرم

یفنیومویییرمویآ دموم نباعم حدوومیست.مویمینثنم
یابلت هب،مناونبازمنهمپنویخت هبرمSSIمویابفتم

 ز ننندمویجدمشنیاطمMedicaidماییمهستند،مومویم
انخزمیزمیابلت هب،میانمصالحیتماهمطایمخاونبیمهمنیهم
ابمصالحیتمSSIمحبصلم زمگنوو.مویمیابلت هبرمواگن،م
انیرمویابفتمآکمابادمثبت ابممننید.مانخزمیزمناونبکم
 ز  ایاندمپاششمMedicaidمییمویابفتمننند،محتزم
یگنمویجدمشنیاطمSSIماببشند.مانیرمنسبمیطالعبتم
ایشتن،میانم اضاعمییمیزمسبز بکمMedicaidمیابلتزم
خاومابموفتنمخد بتمیجتمبعزمیابلتمابماخشمخاوم

اپنسید.

https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm
https://www.ssa.gov/redbook
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Medicareماکماناب همایمهماهدیشتزمفدییلمانیرم
یفنیورمیستمنهمسنمآاهبم65مسبلمابمایشتنمااوهم
وماییمانیرمیفنیورمیستمنهم ییابرمSSDIمییمانیرم

حدیقلم2مسبلمویابفتمننوه یاد..

2میستثنبمانیرمیانمقبعدهموجاوموییو.مDACمشمبم
 ز  ایادماالفبصلهمMedicareمییمویابفتمنند،ماهم

شنطزمنهماهمیانم اییوم بتالمابشد:

ایمبیرم نحلهماهبازمابیسبازمنلیهم)یختاللم	 
ویئمزمنلیهمنهمایبز ندموابلییمابمعملمپیاادمنلیهم

یست(.

ایمبیرمیسکلنوزمآ یا نوفیکمجبابزم	 
)ایمبیرملاگناگ(.

 Children’s Health Insurance
Program )برنامه بیمه سالمت 

کودکان(
Children’s Health Insurance Programم)اناب هم

ایمهمسال تمناونبک(،میابالتمییمقبویماهمیییئهمایمهم
سال تماهمناونبازم ز نندمنهمخباایوه هبرمآاهبم
نبیم ز ننندمومویآ دمآاهبمآکمقدیمابالمیستمنهمویجدم
شنیاطمMedicaidمایستند،می بمآکمقدیمایستمنهم
قبویماهمپنویختمهیانهمایمهمسال تمخصاصزم
ابشند.میانماناب همپاششموییوهبرم جاایر،م

خد بتماینباز،مشنایاز،مومخد بتمسال تمیویکم
ییمفنیهمم ز نندمومویم مبمم50میابلتمومابحیهم

نلمبیبمویموستنسمیست.مسبز بکمMedicaidمیابلتم
شمبم ز  ایادمیطالعبتمایشتنرمییمویم ایومیانم
اناب همیییئهمنند،مابم ز  ایایدمیطالعبتمایشتنرم
ییمویم ایومپاششمایمهمناونبکمخاومویماشبازم

www.insurekidsnow.gov )فقطماهمزابکمیاگلیسزم
ویموستنسمیست(مابمابم مبسمگنفتنمابمشمبیهم

7669-543-877-1مویابفتمننید.

سایر خدمات مراقبت های بهداشتی
هنگب زمنهمناوکمشمبمویآ دمSSIمویابفتم ز نند،م

 بمشمبمییماهم کبک هبازمییجبعم ز وهیممنهمویم
آاجبم ز  ایایدمخد بتم نیقبتماهدیشتزمییمانیرم

ناوکمخاومویابفتمننید.میانمخد بتمانمیسبسمقبااکم

Children with Special Health Care Needsم)ناونبکم
ویییرمایبزهبرمواژهماهم نیقبت هبرماهدیشتز(مویمذالم

Social Security Actم)قبااکمساشبلمسکیایاتز(م
یییئهم ز شاو.م عمااًلمسبز بک هبرماهدیشتزمیابلتزم

یانماناب ه هبمییم داناتم ز ننند.

یابلت هبرم ختلف،میانمخد بتمییمابمابم هبرم ختلفزم
 Children’s Special Health Servicesیزمجملهم
 Children’sخد بتماهدیشتزمواژهمناونبک(،م(

Medical Servicesم)خد بتمپیشکزمناونبک(،موم
Handicapped Children’s Programم)اناب ه مناونبکم

 علال(میییئهم زموهند.مینثنمیانماناب ه هبماهمیییئهم
خد بتمیزمطناقمنلینیک هب،م طب هبرمخصاصز،م

خد بتمسنپبازمایمبیستبک هبموم نینیموی بکم اأممابم
استنرمابمسبز بک هبرم حلزم ز پنویزاد.

حتزمیگنمناوکمشمبمSSIمویابفتمامز نند،م مکنم
یستماکزمیزمیانماناب ه هبمقبویمابشدماهمشمبم

نمکمامباد.میویییتماهدیشتم حلز،میویییتمخد بتم
یجتمبعز،مابمایمبیستبک هبمقبویمهستندماهمشمبم

 Children with Special Health Careنمکمننندم بمابم
Needs programم)اناب همناونبکمویییرمایبزهبرمواژهم
 نیقبت هبرماهدیشتز(مویم نطقهمخاوم مبسماگیناد.

تماس با ما
کندانمیوشمانیرم مبسمابم بموجاوموییو،میزجملهمیزم

طناقمیانتنات،م لفن،موم نیجعهمحضایر.م بمیانجبمآ بوهم
پبسخگاازماهمپنسشمهبرمشمبمومخد تماهمشمبم

هستیم.مSocial Securityمایشمیزم85مسبلمیستمنهم
ابم أ ینم ییابمومحمباتم بلزمیزم یلیاکمهبمافنمویمطالم
سفنمزادگزمشبک،ماهمی نیتمی نوزمومفنویمنمکمننوهم

یست.

از وب سایت ما دیدن کنید

 Socialییحتم نانمیوشمانیرمیاجبممی ایم نااطماهم
Securityماهمصایتمآاالانمیزمطناقموبمسباتمیانم

سبز بکماهماشباز www.ssa.govم)اهمزابکمهبرم
یاگلیسزمومیسپبایباز(م زمابشد.مابمابزوادمیزمیانم
وبمسبات،م زم ایایدمنبیهبرمزابورمییمیاجبمموهید.م

https://www.insurekidsnow.gov/
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/
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انخزمیزمیانمخد بتمفقطماهمزابکمیاگلیسزمویم
وستنسم زمابشند.مانیرمنمکماهمشمبمویمیاجبممی ایم

،Social Securityنااطماهم 

 	 Extra Help with Medicare prescriptionانیرم
drug plan costsم)نمکمهبرمیضبفزمویابیهم

 Medicare(هیانهمهبرمطنحموییوهبرماسخهمیرم
)فقطماهمزابکمیاگلیسز(مویخایستموهید.

انیرمینثنمیاایعم ییابم)فقطماهمزابکمیاگلیسز(م	 
ویخایستموهید.

اسخهمهبازمیزماشنابتم بم)اهمزابکمهبرم ختلف(مییم	 
پیدیمننید.

پبسخمپنسشمهبرم تدیولم)اهمزابکمهبرمیاگلیسزم	 
ومیسپبایباز(مییمویابفتمننید.

وقتزماکمحسببمmy Social Securityمشخصزم
)فقطماهمزابکمیاگلیسز(مییمیاجبوم زمننید،م زم ایایدم

نبیهبرماهم نی بمایشتنرمییمیاجبمموهید.م

 	 Socialم)یظهبیاب همSocial Security Statement
Security(مخاومییم نویمننید.

عایادمخاومییم أایدمننید.م	 

انآویوهبرم ییابرمآاندهمییمویابفتمننید.	 

اکماب هم أایدم ییابمییمکبپمننید.م	 

یطالعبتموییایم ستقیممخاومییم غیینموهید.م	 

انیرم عااضمنبیتمMedicareمویخایستمادهید.م	 

اکمSSA-1099/1042Sمجباگیانمویابفتمننید.	 

یگنمهیچم غیینرمادیشتهمیادمومیابلتمشمبم شبینتم	 
 زمنند،مانیرماکمنبیتمSocial Securityمجباگیانم

ویخایستمادهید.

وستنسزماهمحسببmy Social Security شخصزم
 مکنمیستمانیرمنبیانیکمخبیجمیزمیابالتم تحدهم

 حدوومابشد.

با ما تماس بگیرید

یگنمامزم ایایدمیزمخد بتمآاالانم بمیستفبوهمننید،م
وقتزمابمیوییهمSocial Securityم حلزمابمشمبیهم

800مییاگبکم لزم بم مبسماگیناد،م زم ایایمم
 لفنزماهمشمبمنمکمننیم.مهمچنین،مویمصایتم
ویخایستمشمب،مخد بتم نجمهمشفبهزمییاگبکم
ییمیییئهم زموهیم.م زم ایایدمیطالعبتموفتنم حلزم

خاومییمابموییوننوکمندمپستزم)ZIP(مخاومویمصفحهم
وبم اقعیتماببمیویییتم بمپیدیمننیدم)ابمیانکهم

» اقعیتماببمیویییت«مفقطماهمزابکمیاگلیسزم اجاوم
یست،م زم ایایدمابموییوننوکمندمپستزم)ZIP(مخاو،م

ایواکم نانمیوییهم حلزمییمپیدیمننید(.

 زم ایایدمیزمطناقمشمبیهم1213-772-800-1مابم بم
 مبسماگینادم—مابمیگنمابشنایمابمنممشنایمهستید،م

یزمشمبیهمTTYم ب،ماعنزم0778-325-800-1،م
یستفبوهمننیدم—مز بکم مبسماینمسبعتم8:00مصبحم
 بم7:00ماعدیزظهنمیوزهبرمووشنبهم بمجمعهمیست.م
 Social زمان های انتظار برای گفتگو با نماینده

Security به طور معمول روزهای چهارشنبه تا 
جمعه یا ساعات پایانی روز کوتاه تر است.مانیرم
خد بتم نجمهمشفبهزمییاگبکم ب،میورمخطمامبایدم
ومویمحینمفن بکمهبرمسب باهمصا زمخاونبیم بماهم

 Socialزابکمیاگلیسز،مسبنتمامبایدم بماکمامبانده
Securityممپبسخمادهد.مامباندهمSocial Securityمانیرم
نمکمویمخصاصم مبسمشمب،مابماکم تنجممشفبهزم

  مبسمخایهدمگنفت.

مهمچنین،مخد بتم لفنزمخاونبیمزابورمییم24مسبعتم
شبباهمیوزماهمزابکمهبرمیاگلیسزمومیسپبایبازمیییئهم

 Socialزموهیمم بمایبزرماهمصحبتمابمامباندهم 
Securityمادیشتهمابشید.

یگنم دیینزموییادمنهم بمابادمابینیم،ماهمابومویشتهم
ابشیدمنهمابادمابمیصلم دییکمییمیییئهموهید؛مومویم

صایتمیییئهمنپزمآاهب،منپزمهبمابادم اسطمسبز بکم
صبویمننندهم أایدمشدهمابشد.

Social Security Administration
PublicationمNo.10026-05م-FAم|مJanuaryم2023م)Recycleمpriorمeditions(

 ییابمانیرمناونبکموکبیماب ایاز
BenefitsمforمChildrenمWithمDisabilitiesم)Farsi(

ProducedمandمpublishedمatمU.S.مtaxpayerمexpense
 هیهموم نتشنمشدهماهمهیانهم بلیبتموهندگبکمیابالتم تحده
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