
 بررسی واجد شرایط بودن شما جهت کمک اضافی
:Medicare در رابطه با هزینه های برنامه داروهای تجویزی 

برخی از چیزهایی که باید بدانید

اگر در رابطه با هزینه های برنامه داروهای تجویزی 
Medicare کمک اضافی می گیرید، سوسیال سکیوریتی 
ممکن است جهت بررسی وضعیتتان با شما تماس بگیرد. 

این بررسی بخاطر حصول اطمینان از این موضوع است که 
برای کمک اضافی هنوز واجد شرایط هستید و همه مزایایی 
را که مستحق آن هستید دریافت می کنید. اگر برای بررسی 

انتخاب نشدید در مبلغ کمک اضافی که دریافت می کنید 
تغییری داده نخواهد شد. 

چه هنگام سوسیال سکیوریتی این بررسی را 
انجام می دهد؟

بررسی ها هر ساله و معموأل در پایان ماه آگست انجام 
می شود.

سوسیال سکیوریتی چگونه با من تماس 
خواهد گرفت؟

ما فرمی موسوم به »بررسی اداره سوسیال سکیوریتی 
از واجد شرایط بودن شما برای کمک اضافی« برای شما 
می فرستیم تا تکمیل کنید. شما 30 روز وقت خواهید داشت 

این فرم را تکمیل کرده و برگردانید. هر گونه تعدیل الزم در 
مورد کمک اضافی در ژانویه سال بعد به اجرا در خواهد آمد. 

برای مثال اگر در آگست 2007 ما یک فرم بررسی برای 
شما بفرستیم و شما در عرض 30 روز آن فرم بررسی را 

برگردانید، هر گونه تعدیل الزم در مورد کمکهای اضافی شما 
در ژانویه 2008 به اجرا در خواهد آمد.

اگر برای تکمیل فرم به کمک نیاز داشته باشم 
چه باید بکنم؟

 اعضای خانواده، مددکاران و طرفهای ثالث می 
توانند در تکمیل فرم به شما کمک کنند. سوسیال سکیوریتی 

نیز می تواند به سئواالت شما پاسخ دهد. تنها الزم است 
كه با ما با شماره 1213-772-800-1 تماس بگیرید. 

اگر شما ناشنوا یا کم شنوا هستید لطفأ با شماره TTY ما 
0778-325-800-1 تماس بگیرید. شما همچنین برای 

دریافت کمک می توانید به دفتر سوسیال سکیوریتی محل 
خود مراجعه کنید.

2007

چه نوع تعدیالتی در مورد کمکهای اضافی من 
انجام خواهد شد؟

یکی از موارد زیر روی خواهد داد:
در مبلغ کمکهای اضافی که دریافت می کنید تغییری داده  •

نخواهد شد؛
مبلغ کمکهای اضافی که دریافت می کنید افزایش خواهد  •

یافت؛
مبلغ کمکهای اضافی که دریافت می کنید کاهش خواهد  •

یافت؛ یا
کمکهای اضافی شما قطع خواهد شد. •

اگر فرم بررسی را برنگردانم چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟

کمکهای اضافی شما در ژانویه سال بعد قطع خواهد شد.

چگونه خواهم دانست که سوسیال سکیوریتی 
در جریان بررسی چه تصمیمی گرفته است؟
سوسیال سکیوریتی برای شما نامه ای می فرستد و 
در آن تصمیم اتخاذ شده توسط ما را توضیح می دهد. 

اگر بدین باورید که تصمیم اتخاذ شده صحیح نیست، حق 
خواهید داشت نسبت به آن تقاضای تجدید نظر دهید. این 

نامه همچنین حقوق شما در رابطه با تجدید نظر را توضیح 
خواهد داد. 

چگونه می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟
جهت اطالعات بیشتر درباره کمکهای اضافی هزینه های 

برنامه داروهای تجویزی Medicare یا اطالعات عمومی 
درباره سوسیال سکیوریتی، با ما به شماره -1-800-772

1213 تماس بگیرید )TTY به شماره  -1-800-325
0778( یا از تارنمای www.socialsecurity.gov دیدن کنید. 

اگر در رابطه با سئوال مربوط به نامه ای که دریافت داشته اید 
تماس می گیرید، لطفأ نامه را با خود داشته باشید. این موضوع 

به ما کمک می کند به سئواالت شما پاسخ دهیم.
برای آگاهی بیشتر درباره برنامه های داروهای تجویزی 

 Medicare و دوره های مخصوص ثبت نام با
;1-800-MEDICARE )1-800-633-4227 

 TTY 1-877-486-2048( تماس بگیرید یا از 
تارنمای www.medicare.gov دیدن نمایید.
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