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)Medicare Prescription Drug Plan Costs( کمک گرفتن برای هزینه داروهای تجویزی مدیکر

آرمد و منابع مالی محدودیتهای مربوط به د
داره سوشال سکيوریتي )Social Security( و مراکز خدماتی 
امدیکر )Medicare( و مدیکيد )Medicaid( با هم همکاری 

ميکنند تا برای هزینه داروهای تجویزی کمک بيشتري را در 
اختيار شما قرار دهند. برای مشخص ساختن این موضوع که 

آیا شما برای این کمک اضافی واجد شرایط هستيد یا خير، الزم 
است سوشال سکوریتی از درآمد و ارزش پس اندازها، سرمایه 
گذاری ها و امالک شما )غير از منزلتان( آگاه باشد. اگر شما 

درآمد و منابع کمی دارید، ممکن است بتوانيد تحت برنامه جدید 
داروهای تجویزی مدیکر که از اول ژانویه ۲۰۰۶ )2006( آغاز 

ميشود، در جهت پرداخت سهميه ماهانه بيمه تان، دیداکتيبل 
 های ساالنه و سهميه پرداختی داروهای تجویزی کمک 

دریافت کنيد.

پر کردن تقاضا نامه برای کمک برای هزینه های برنامه 
داروهای تجویزي مدیکر )فرم SSA-1020( به سوشال 

سکيوریتي کمک خواهد کرد که مشخص کند آیا شما برای این 
برنامه واجد شرایط هستيد یا خير. یکی از سواالت تقاضانامه 
به ارزش اسمی و نقدی بيمه نامه های عمر ميپردازد. بيشتر 

سواالت تقاضانامه در رابطه با محدودیتهای درآمد و منابع مالی 
است. اداره سوشال سکيوریتي برای اثبات حقيقت اطالعات داده 
شده از شما نخواهد خواست که مدارکی ارائه دهيد، اما اطالعات 
شما را با اطالعات عرضه شده از جانب دیگر آژانس های فدرال 

چک خواهد کرد.

محدودیت های درآمد چه هستند؟
 براي واجد شرایط شدن براي گرفتن کمک اضافي برای 
هزینه داروهای تجویزی مدیکر درآمد ساالنه شماباید زیر 

15۶۰۰ )15600( دالر است )یا در صورتی که ازدواج کرده اید 
و با همسرتان زندگی ميکنيد ۲1۰۰۰ )21000( دالر(، ممکن 

است برای کمک های اضافی واجد شرایط باشيد. حتی اگر 
درآمد ساالنه شما باالتر از این مبلغ است، هنوز هم ممکن 

است بتوانيد مقداری کمک دریافت کنيد. چند مثال در رابطه 
با مواردي كه درآمد شما ميتواند باالتر باشد شامل موارد زیر 

است، اگر شما یا همسرتان:
مخارج اعضای دیگر خانواده را که با شما زندگی ميکنند   •

تامين ميکنيد؛
درآمد ناشی از کار دارید؛ و یا  •

در آالسکا یا هاوائی زندگی ميکنيد.  •

چه مواردی درآمد به حساب نمی آیند؟
تمام پرداخت های نقدی درآمد به حساب نمی آیند. اداره 

سوشال سکيورتی موارد زیر را به حساب نخواهد آورد:
کمک های فود استمپ؛  •

کمک های پرداخت هزینه آب و برق؛  •
کمک های پرونده پزشکی؛  •

کمک های مربوط به مسکن؛  •
کمک های مربوط به حوادث نابهنگام؛  •

پرداخت های برگشت های مالياتی مربوط به درآمد؛  •
غرامت های مربوط به قربانيان؛ و  •

کمک هزینه های دانشجوئی و اعطائيه های تحصيلی.  •

محدودیت های منابع مالی کدامند؟
برای دریافت کمک اضافی در رابطه با هزینه داروهای 

تجویزی مدیکر، معموال جمع منابع مالی شما ميبایست زیر 
1199۰ )11990( )یا درصورتی که ازدواج کرده اید و با همسر 

خود زندگی ميکنيد ۲397۰)23970(( دالر باشد.

منابع مالی شامل ارزش چيزهائی است که صاحب آن 
هستيد. بعضی از مثالها عبارتند از:

امالک )به غير از محل اصلی مسکونی شما(؛  •
حسابهای بانکی، شامل حسابهای جاری، پس انداز و گواهی   •

سپرده ها؛
سهام؛ •

اوراق قرضه، از جمله اوراق قرضه پس انداز ایاالت متحده؛  •
سرمایه گذاری های موسوم به mutual fund؛  •

حسابهای بازنشستگی شخصی )IRA(؛ یا  •
پول نقد در منزل و یا هر جای دیگر.  •
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چه چيزی به عنوان منبع مالی به حساب نمی آید؟
ما موارد زیر را به حساب نمی آوریم:

محل اصلی مسکونی شما؛  •
وسائل شخصی شما؛  •

اتوموبيل )یا اتوموبيل های( شما؛  •
منابعی که به آسانی نميتوانيد به پول نقد تبدیل کنيد، از   •

قبيل جواهرات یا اثاث منزل؛
دارائی هائی که برای حمایت مالی خود احتياج دارید، مانند   •

ملک اجاره ای و یا زمينی که در آن محصوالت مورد استفاده 
خانواده خود را می کارید؛

امالک غير تجاری که در تامين مخارج شما نقش اساسی   •
دارد؛

تا 15۰۰ )1500( دالر )یا درصورتی که ازدواج کرده اید و با   •
همسر خود زندگی ميکنيد 3۰۰۰ )3000( دالر( ارزش نقدی 

بيمه نامه عمری که متعلق به شما است؛
آرامگاه ها؛  •

سود ناشی از پولی که قصد دارید از آن برای مخارج کفن و   •
دفن استفاده کنيد؛

پرداخت مشخص دیگر به شما از قبيل:  •
— پرداخت های عطف به ماسبق شده سوشال سکيوریتي یا 

درآمد های اضافی تامين اجتماعی،
— کمک های مربوط به مسکن؛

— برگشت های مالياتی فدرال و پيش پرداخت های ماليات 
بر درآمد؛

— غرامت هائی که شما به عنوان قربانی اعمال خالف 
قانون دریافت ميکنيد؛ و

— کمک های اسکان مجدد دریافت شده از یک سازمان 
دولتی محلی یا ایالتی.

 اگر همه اطالعات را در اختيار نداشته باشم، 
چه باید بکنم؟

حتی اگر همه اطالعات را در اختيار نداشته باشيد و یا 
نتوانيد تمام مدارک الزم را پيدا کنيد، چنانچه تصور ميکنيد که 

برای این برنامه واجد شرایط خواهيد بود، باید تقاضای کمک 
خود را عرضه کنيد. ما در جهت شرح دادن اطالعاتی که الزم 

داریم با شما همکاری خواهيم کرد.

چگونه ميتوانم اطالعات بيشتری کسب کنم؟
برای دریافت اطالعات بيشتر در مورد دریافت کمک 

های اضافی برای هزینه داروهای تجویزیتان با اداره سوشال 
 سکيوریتي به شماره -1۲13 -77۲ -۸۰۰ 1 )

1213-772-800-1( )شماره TTY برای کسانی که اختالالت 
شنوائی دارند -۰77۸ -3۲5 -۸۰۰ 1( )1-800-325-0778( 

 www.socialsecurity.gov تماس بگيرید و یا به تارنمای
مراجعه کنيد.

اگر به تقاضانامه احتياج دارید، ميتوانيد با اداره سوشال 
سکيوریتي نيز تماس بگيرید و تقاضا نامه برای کمک برای 

 )SSA-1020 هزینه های برنامه داروهای تجویزي مدیکر، )فرم
را درخواست کنيد. شما همچنين مي توانيد تقاضای خود را از 

 www.socialsecurity.gov ط ریق اینترنت به نشانی
تسليم کنيد.

برای دریافت اطالعات بيشتر در مورد برنامه بيمه داروهای 
 1-800-MEDICARE تجویزی مدیکر، با شماره تلفن

 TTY 4227-633-800-1( )1 -۸۰۰ -۶33 -۴۲۲7( )شماره
برای کسانی که اختالالت شنوائی دارند ۲۰۴۸- -۴۸۶ -۸77 1 

 )2048-486-877-1( تماس گرفته یا به تارنمای 
www.medicare.gov مراجعه کنيد. مدیكر همچنين ميتواند 
اطالعات مربوط به برنامه بيمه های داروئی قابل دسترس در 

منطقه خود را نيز در اختيارتان قرار دهد.
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