
 آنچه الزم است درباره آگهی های گمراه کننده
بدانيد کننده بدانيد آگهی های فريب آميز و گمراه کننده

مشتريان بيشماری در سراسر آمريکا بدام آگهی دهندگان گمراه 
کننده اي گرفتار می شوند که از »سوسيال سکيوريتی« يا »مديکر« 

برای تطميع مردم استفاده می کنند. اين کمپانی ها اغلب٬ خدمات 
سوسيال سکيوريتی را در مقابل پرداخت مبلغی عرضه می کنند٬ 

اگر چه همين خدمات بطور رايگان مستقيما� از سوسيال سکيوريتی 
قابل دسترس ميباشد. اين خدمات شامل اخذ اين اقالمات ميباشد: 

کارت تصحيح شده سوسيال سکيوريتی که نشان دهنده نام  •
خانوادگی عروس پس از ازدواج است؛ 

کارت سوسيال سکيوريتی که جايگزين کارت گم شده است؛ •
بیانیه سوسیال سکيوريتی )Social Security Statement(؛ و •

شماره سوسيال سکيوريتی برای كودك. •
برخی از اين کاسب کاران که مستقيما� با مشتری روبرو می 

شوند چنين نظر می دهند که سوسيال سکيوريتی در يک وضعيت 
وخيم اقتصادی گرفتار شده و مردم با خطر از دست دادن مزايای 
سوسيال سکيوريتی و مديکر خود روبرو هستند٬ مگر آنکه مبلغی 

را بصورت کمک يا حق عضويت برای آگهی دهنده ارسال 
دارند. ساير کمپانی ها اين تصورغلط را بوجود می آورند که 
با ارائه دادن ويا با عرضه کردن »آخربن اطالاعات سوسيال 

سکيوريتی« يا آخرين مزايای مربوطه از پشتيبانی سوسيال 
سکيوريتی برخوردارند يا وابسته به آن هستند. اين کمپانی ها 

معموال� اطالعاتی را از مشتريان اخذ می کنند و بعد اطالعات 
خصوصی آنها را می فروشند. واضح است که اين بازاريابی ها 

جامعه آمريکائی را گمراه کرده و فريب می دهد. 

برای مبارزه با آگهي های گمراه کننده چه 
اقداماتی صورت گرفته است؟

قانونی که مشخصا� با آگهی هاي گمراه کننده سوسيال 
سکيوريتی و مديکر طرف است افراد يا مشاغل غير دولتی را 

از بکار بردن کلمات يا نشان ها و يا عالماتی که ديگران را 
گمراه می سازد منع می کند. آگهی های آنها نمی تواند مردم 
را به اين باور برساند که آنها نماينده يا به نحوی وابسته به 

سوسيال سکيوريتی يا مراکز مديکر و خدمات مديکيد )مديکر( 
هستند يا از پشتيبانی يا تائيد آنها برخوردارند. وجود يک آگهی 

بالقوه گمراه کننده در مورد سوسيال سکيوريتی ٬ اداره دفتر 
بازرسی کل سوسيال سکيوريتی اين آگهی را بررسی می 

کند. هنگامی که درباره آگهی آنها سؤال مي شود٬ بسياری از 
افراد و کمپانی ها داوطلبانه حاضر می شوند که استفاده از آن 
را متوقف سازند يا آگهی را به نحوی تغيير دهند که با قانون 
هماهنگی داشته باشد. اما چنانچه يک توافق داوطلبانه حاصل 
نشود٬ دفتر بازرس کل برای هر آگهی پست شده٬ شخص يا 
شرکت متخلف را تا ۵٠٠٠ دالر جريمه خواهد کرد. آگهی 

های گمراه کننده در رابطه با مديکر بايد به دفتر بازرسی کل 
وزارت بهداشت و خدمات انسانی معرفی شود تا مورد بررسی 

قرار گيرد.

چنانچه اطالعات گمراه کننده ای درباره سوسیال 
سکیوريتی دريافت کرديد چه بايد بکنید

تمامی نامه از جمله پاکت آن را به آدرس زير ارسال داريد:
Office of the Inspector General 
Fraud Hotline 
Social Security Administration 
P.O. Box 17768 
Baltimore. MD 21235

 همچنين موضوع را به دادستان کل ايالت يا دفتر
)بتر بيزنس بيرو( Better Business Bureau امور مصرف 

کنندگان در منطقه خود اطالع دهيد. 

تماس با سوسیال سکیوريتی
 برای اطالعات بيشتر و دريافت کپی انتشارات ما به 

 www.socialsecurity.gov وب سايت ما به نشانی 
مراجعه نما ئيد يا با تلفن رايگان 1213-772-800-1 تماس 

٬TTY بگيريد )برای اشخاص ناشنوا يا کم شنوا شماره 
 0778-325-800-1 در دسترس ميباشد(. ما می توانيم 

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷ صبح تا ۷ بعدازظهر به سئواالت 
مشخصی پاسخ دهيم. تلفن اتوماتيك اطالعاتی ما ۲۴ ساعت 

شبانه روز در اختيار شماست. 
اگر برای انجام کار مربوط به سوسيال سکيوريتی خود نياز 
به مترجم داشته باشيد٬ ما بطور رايگان مترجمی را در اختيار 
شما قرار خواهيم داد. چه تلفنی يا تماس بگيريد و چه خودتان 
به اداره سوسيال سکيوريتی بيائيد٬ خدمات ترجمه به صورت 
ريگا ن دراختيارشما گذاشنه خواهد شد. با شماره تلفن رايگان 

1213-772-800-1 تماس بگيريد. اگر به زبانی غير از 
انگليسی صحبت می کنيد شماره ۱ را فشار دهيد و روی خط 

بمانيد تا نماينده ای به شما پاسخ دهد. با يک مترجم تماس گرفته 
می شود تا هنگام مکالمه تان به شما کمک کند. اگر کارتان 
تلفنی پايان نپذيرد در يک دفتر محلی سوسيال سکيوريتی با 

شما قرار مالقات می گذاريم و ترتيبی می دهيم زمانی که به 
آنجا می رويد مترجم حضور داشته باشد.

ما همه مکالمات را محرمانه تلقی می کنيم. ما همچنين مايليم 
اطمينان حاصل کنيم که شما از يک سرويس دقيق و مؤدبانه 

برخوردار هستيد. بدين دليل است که يک نماينده ديگر سوسيال 
سکيوريتی برخی از مکالمات تلفنی را کنترل می کند.
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