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 مراجعة أحقيتك للمساعدة اإلضافية في تكاليف برنامج
  Medicare ألدوية الوصفات الطبية:

بعض األشياء التي يجب أن تعرفها
2007

إذا كنت تحصل على مساعدة إضافية لتغطية تكاليف برنامج 
Medicare ألدوية الوصفات الطبية فقد تتصل بك إدارة 

الضمان االجتماعي (Social Security) بشأن حالتك. سوف 
تتضمن هذه المراجعة أنه ال يزال لك الحق في الحصول على 
مساعدة إضافية والحصول على جميع المزايا التي تستحقها. 

إذا لم يتم اختيارك لعملية مراجعة فهذا يعني أنه لن يكون هناك
تغيير في كمية المساعدة اإلضافية التي تتلقاها.

متى تقوم إدارة الضمان االجتماعي بإجراء هذه 
المراجعة؟

يتم إجراء المراجعات كل عام عادة في نهاية شهر 
أغسطس/اب.

كيف تتصل بك إدارة الضمان االجتماعي؟
سوف ترسل لك إدارة الضمان االجتماعي استمارة 

الستكمالها تسمي »مراجعة إدارة الضمان االجتماعي 
للمساعدة اإلضافية«. سوف يكون أمامك 30 يومًا 

الستكمال هذه االستمارة وإعادتها. يكون أي تعديل ضروري 
في المساعدة اإلضافية ساريًا اعتبارًا من شهر يناير/كانون 

الثاني في العام القادم. على سبيل المثال، إذا أرسلنا لك 
استمارة مراجعة في شهر أغسطس/اب 2007، وقمت بإعادة 

استمارة المراجعة خالل 30 يومًا فإن أي تعديل ضروري 
في المساعدة اإلضافية التي تحصل عليها سوف يكون ساريًا 

اعتبارًا من شهر يناير/كانون الثاني 2008.

ماذا أفعل إذا كنت في حاجة إلى استكمال 
االستمارة؟

يمكن ألفراد األسرة ومقدمي الرعاية واألطراف من الغير 
مساعدتك في استكمال االستمارة. ويمكن إلدارة الضمان 

االجتماعي أيضًا المساعدة في اإلجابة على ما لديك من أسئلة. 
ما عليك إال أن تتصل بـ 1213-772-800-1. إذا كنت 

تعاني من الصمم أو لديك صعوبة في السمع يرجى االتصال 
برقم الهاتف النصي )TTY( على 1-800-325-0778. 

ويمكنك أيضًا زيارة مكتب الضمان االجتماعي المحلي 
للحصول على المساعدة.

ما هو نوع التعديل الذي سيتم إجراؤه في 
المساعدة اإلضافية؟

يتم إجراء واحد مما يلي:
عدم حدوث أي تغيير في مقدار المساعدة التي تتلقاها؛

زيادة مقدار المساعدة التي تتلقاها؛
خفض مقدار المساعدة التي تتلقاها؛ أو

إنهاء مساعدتك اإلضافية.

ماذا يحدث إذا لم تقم بإعادة استمارة المراجعة؟
سيتم إنهاء مساعدتك اإلضافية في شهر يناير/كانون الثاني 

من العام التالي.

كيف أعرف بقرار إدارة الضمان االجتماعي 
الذي تم اتخاذه في المراجعة؟

سوف ترسل لك إدارة الضمان االجتماعي خطابًا يوضح 
القرار الذي تم اتخاذه. إذا كنت تعتقد أن القرار غير صحيح 

فسوف يكون لك الحق في الطعن فيه. وسوف يشرح لك 
الخطاب أيضًا حقوقك في الطعن.

كيف أحصل على المزيد من المعلومات؟
 Medicare لمزيد من المعلومات في تكاليف برنامج 

ألدوية الوصفات الطبية أو للحصول على معلومات عامة عن 
الضمان االجتماعي اتصل بنا على 1-800-772-1213 
 )هاتف نصي )TTY) 1-800-325-0778( أو قم بزيارة

www.socialsecurity.gov. إذا اتصلت ألن لديك أسئلة عن 
خطاب تلقيته يرجى االحتفاظ بالخطاب معك. ألنه سوف يساعدنا 

في اإلجابة على أسئلتك.
لكي تعرف المزيد عن برامج Medicare للوصفات الطبية 

 1-800-MEDICARE وفترات التسجيل الخاصة اتصل أو
4227-633-800-1)؛ هاتف نصي 1-877-486-2048 

.www.medicare.gov أو قم بزيارة )[TTY]
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