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 براي تکميل کردن تقاضا نامه برای کمک برای هزینه های برنامه داروهای
)Medicare Prescription Drug Plan Costs( تجویزي مدیکر  

 به چه چيزهائي نياز دارید

 براي تکميل اين برگه لطفا
 به پشت ورقه مراجعه کنيد. 

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. براي تعيين این مطلب که آیا شما واجد 

شرایط براي این کمک اضافي هستيد یا خير، الزم است سوشال 
سکوریتي از درآمد و ارزش پس اندازها، سرمایه گذاریها و 

امالک شما )غير از منزل مسکونيتان( آگاهي داشته باشد. اگر 
شما داراي شرایط زیر باشيد ميتوانيد براي برنامه زیر واجد 

شرایط شوید:
داشتن درآمد محدود )زیر 15600 )15600( دالر براي یک   •

فرد تنها یا 21000 )21000( دالر براي دو نفر که ازدواج کرده 
اند و با هم زندگي مي کنند(. 

حتي اگر درآمد ساالنه شما باالتر از این مبلغ است، هنوز   •
هم ممکن است بتوانيد در جهت پرداخت سهميه هاي ماهانه 

بيمه، مبالغ کسر کردني )deductible( ساالنه و سهميه 
هاي داروئي خود کمکهائي را دریافت دارید. برخي از 

مثالهاي این مورد که درآمد شما از حد تعيين شده زیادتر 
است، عبارت است از مواقعي که شما یا همسرتان:

—خرج اعضاي دیگر خانواده را که با شما زندگي ميکنند 
ميپردازید؛

—درآمد ناشي از کار دارید؛ یا
—در آالسکا یا هاوائي زندگي ميکنيد؛ و

داراي منابع محدودي هستيد )زیر 11990 )11990( دالر   •
براي یک فرد تنها یا 23970 )23970( دالر براي یک زن و 
شوهر که با هم زندگي ميکنند(. منابع شامل چيزهائي است 

از قبيل حسابهاي بانكي، سهام و باند شركتها. ما منزل یا 
اتومبيل شما جزو منابع بحساب نمي آوریم. 

مواردي را که الزم است بدانيد
چيزهائي که خود به تنهائي یا با همسرتان یا با دیگري 
مالک آن هستيد شناسائي کنيد اما در این مورد خانه خود، 
اتوموبيل هایتان، آرامگاه ها یا وسائل شخصي را به حساب 

نياورید.

همه درآمدهاي خود را بررسي کنيد.

براي صرفه جوئي در وقت از قبل همه سوابق خود را جمع 
آوري کنيد.

به یاد داشته باشيد که این ورقه یک درخواست نامه نيست. 
این ورقه ميتواند در جهت تکميل درخواست نامه واقعي براي 

کمکهاي اضافي به شما کمک کند.
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 مدارکي که از قبل ميتوانيد فراهم کنيد و به شما 
کمک خواهد کرد عبارتند از:

اوراق بانکي که موجودي شما را در بانک، مؤسسات   •
اعتباري یا سایر مؤسسات مالي نشان ميدهد؛

مدارک سرمایه گزاري؛  •
مدارک بيمه عمر؛  •

گواهي نامه هاي سهام؛  •
اوراق برگشتي مالياتي؛  •

گواهي هاي بازنشستگي؛ و  •
ته چک یا مدارک مربوط به کسب دستمزد.  •

چگونه ميتواند اطالعات بيشتري به دست آوريد
اگر به فرم تقاضا نامه نياز دارید با اداره سوشال سکوریتي 

به شما ١٢١٣ـ ٧٧٢ـ ٨۰۰ـ ١ )TTY)1-800-772-1213(  براي 
 اشخاصي که داراي مشکالت شنوائي/گفتاري دارند ۰

٧٧٨ـ ٣٢۵ـ ٨۰۰ـ ١)1778-325-800-1(( تماس بگيرید و تقاضا 
نامه برای کمک برای هزینه های برنامه داروهای جتويزي مدیکر 

)SSA-1020( را درخواست کنيد. ميتوانيد از طریق اینترنت به 
نشاني www.socialsecurity.gov نيز تقاضانامه خود را تسليم 

کنيد.

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

 )4٢٢٧- 6٣٣- ٨۰۰- ١( )4٢٢٧-6٣٣-٨۰۰-١( )شماره
  TTY برای کسانی که اختالالت شنوائی دارند

 ٢۰4٨- 4٨6- ٨٧٧- ١( )٢۰4٨-4٨6-٨٧٧-١( 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.

http://www.socialsecurity.gov
http://www.socialsecurity.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/SSA-1020-INST-Farsi.pdf
http://www.socialsecurity.gov/multilanguage/SSA-1020-INST/SSA-1020-INST-Farsi.pdf
http://www.socialsecurity.gov
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الزم است ما درباره درآمد ها و منابع شما )و همسرتان، چنانچه ازدواج کرده اید و با او زندگي ميکنيد( اطالعاتي داشته باشيم:

نامشماره سوشال سكوريتي
            

ارزشمنابع مالي
حسابهاي بانکي، ازجمله حساب جاري، پس انداز و سپرده ثابت

       دالر

       دالرپول نقد در خانه یا هر جاي دیگر

بيمه نامه هاي عمر شما )و همسرتان، چنانچه ازدواج کرده اید و 
       دالربا او زندگي ميکنيد(

توجه: سوشال سکيوريتي بايد بداند اگر شما پول بيمه نامه خود را همني امروز دريافت مي کرديد،چه مقدار پول عايدتان 
ميشد. براي اطالع از مبلغ دقيق ارزش نقدي بيمه نامه، به شرکت و يا مناينده بيمه خود مراجعه کنيد اين مبلغ احتماأل کمتر از مبلغي 

خواهد بود که طبق آن بيمه شده ايد. 

       دالرهرنوع ملک بغير از خانه خودتان

درآمدمنابع مالي
       دالرمزایاي سوشال سکوریتي

       دالربازنشستگي راه آهن

       دالرمزایاي کهنه سربازان

       دالرسایر بازنشستگي ها و یا مقرري ها

       دالرنفقه

       دالردرآمد خالص ناشي از اجاره

       دالرغرامت کارگران

کمک از سایر اشخاص براي پرداخت مخارج خانه از قبيل غذا، قسط 
       دالریا اجاره خانه، هزینه سوخت یا گاز، برق، آب و ماليات امالک

       دالردستمزدها

       دالردرآمد خالص ناشي از شغل شخصي

       دالرسایر درآمدها

هنگاميکه به اداره سوشال سکوریتي مراجعه مي کنيد و با آن کاري دارید، مي توانيد کسي را انتخاب کنيد که به شما کمک کند. 
ما درست به همان صورت که با شما کار مي کنيم با آن شخص نيز کار خواهيم کرد.
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