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 HIV/AIDS سوسیال سکیوریتی برای کسانی که 
)اچ ای وی/ایدز( دارند

اگر شما HIV/AIDS )اچ ای وی/ ایدز( دارید و نمی توانید 
کار کنید، امکان دارد که برای گرفتن مزایای از کار افتادگی 

از اداره سوسیال سکیوریتی واجد شرایط باشید. ازکارافتادگی 
شما باید به نحوی باشد که انتظار آن برود که حداقل یک سال 

ادامه داشته باشد یا به مرگ منجر شود و باید آنقدر جدی باشد که 
مانع شود شما یک شغل با درآمد با صرفه و حقوق مناسب را 
بر عهده بگیرید. مبلغ درآمدی را که ما بعنوان درآمد با صرفه 
ای 

نه
بر
ال
 
سا
و حقوق مناسب به حساب می آوریم هر ساله تغیرمییابد

آگاهی یافتن به مبلغ جاری در آمد مربوط به تغییرات  به 
)نشریه شماره FA-10003-05( مراجعه نمائید.

اگر فرزند شما HIV/AIDS دارد، چنانچه در آمد 
خانوادگی شما زیاد نباشد او ممکن است درآمد اضافی تأمین 

اجتماعی )SSI( دریافت کند. 

مزایایی که تحت دو برنامه پرداخت می شود
ما مزایای از کار افتادگی را تحت دو برنامه می 

پردازیم: برنامه بیمه از کار افتادگی سوسیال سکیوریتی 
برای کسانی که مالیات های سوسیال سکیوریتی را پرداخته 

اند، و برنامه درآمد اضافی تأمین اجتماعی )SSI( برای 
کسانی که دارای درآمد و منابع کمی هستند. اگر مزایای 

سوسیال سکیوریتی شما بسیار کم است و شما دارای درآمد 
و منابع محدود دیگری هستید، ممکن است برای مزایای هر 

دو برنامه واجد شرایط باشید.

من چگونه برای مزایای از کار افتادگی 
سوسیال سکیوریتی واجد شرایط خواهم شد؟

هنگامی که شما کا رمی کنید و مالیات های سوسیال 
سکیوریتی را می پردازید، اعتبار )کردیت( های سوسیال 

سکیوریتی را به دست می آورید )بیشتر مردم هر سال حداکثر 
کردیت را که چهار تا است به دست می آورند(. تعداد سال 
های کاری که برای به دست آوردن مزایای از کار افتادگی 

الزم است بستگی به سن و هنگاام از کا ر افتادگی شما دارد. 
معمواًلشما باید حداقل پنج سال از ۱۰ سال گئشته قبل از سالی 

که از کا ر افتاده شده اید کا ر کرده باشید. برای کا رگران 
جوانتر سال های کاری کمتری مورد نیاز است. اگر ادعای 

شما تصویب شود پرداخت اولین مزایای از کا ر افتادگی 
سوسیال سکیوریتی شما درست شش ماه تمام پس از تاریخی که 

ازکارافتاده شده اید آغاز می شود.

 از سوسیال سکیوریتی چه مبلغی 
عاید من می شود؟

مبلغ مزایای ماهانه بستگی به درآمد شما از کا ر در گذشته 
دارد. 24 ماه پس از گرفتن مزایای از کار افتادگی، شما برای 
گرفتن مدیکر )Medicare( نیز واجد شرایط می شوید. مدیکر 
در پرداخت هزینه های بیمارستان و هزینه اقامتگاه سالمندان 

بیمار ، تستهای آزمایشگاهی، مراقبت های بهداشتی خانگی و 
سایر خدمات پزشکی به شما کمک می کند. برای اطالعات 

بیشتر در مورد مدیکر، با ما تماس بگیرید و جزوه مدیکر 
)نشریه شماره FA-10043-05( را بخواهید.

من چگونه برای پرداخت های از کار افتادگی 
SSI واجد شرایط می شوم؟

اگر شما به اندازه کا ر نکرده باشید که سوسیال 
سکیوریتی بگیرید یا مزایای سوسیال سکیوریتی شما کم 
است، چنانچه جمع درآمد و منا بع شما پایین باشد ممکن 

 SSI است برای پرداخت های درآمد اضافی تأمین اجتماعی
واجد شرایط باشید.

اگر شما SSI می گیرید به احتمال زیاد برای فود استامپ 
)Food Stamps( و مدیکید )Medicaid( واجد شرایط 

هستید. هنگامی که شما در بیمارستان بستری هستید یا از 
مراقبت های سرپایی برخوردارید مدیکید صورت حساب 

های پزشکی شما را می پردازد. در برخی از ایاالت 
مدیکید هزینه اقامتگاه سالمندان بیمار، پرستار خصوصی و 

داروهای تجویزی مبارزه با بیماری HIV را می پردازد. 
برای اطالعات بیشتر در باره مدیکید )Medicaid( با اداره 

خدمات اجتماعی )Welfare( محل خود تماس بگیرید. 

چگونه میتوانم برای مزایا درخواست کنم 
برای اطالعات بیشتر و دریافت کپی انتشارات ما به 

وب سایت ما به نشانی www.socialsecurity.gov مراجعه 
 نمائید یا با تلفن رایگان 1213-772-800-1 تماس

 بگیرید )برای اشخاص ناشنوا یا کم شنو با شماره
TTY، 0778-325-800-1 تماس بگیرید( ما می توانیم با 
استفاده از سرویس تلفنی رایگان 24 ساعته به سواالت ویژه 

ای پاسخ داده و اطالعاتی را در اختیار شما بگذاریم.

http://www.ssa.gov/multilanguage/Farsi/10003-FA.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Farsi/10003-FA.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Farsi/10043-FA.pdf
http://www.ssa.gov/multilanguage/Farsi/10043-FA.pdf
http://www.socialsecurity.gov


اگر برای انجام کار مربوط به سوسیال سکیوریتی خود 
نیاز به مترجم داشته باشید، ما بطور رایگان مترجمی را 

در اختیار شما قرار خواهیم داد. چه تلفنی یا تماس بگیرید 
و چه خودتان به اداره سوسیال سکیوریتی بیائید، خدمات 

ترجمه به صورت ریگا ن دراختیارشما گذاشنه خواهد شد. 
با شماره تلفن رایگان 1213-772-800-1 تماس بگیرید. 
اگر به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنید شماره ۱ را 

فشار دهید و روی خط بمانید تا نماینده ای به شما پاسخ دهد. 
با یک مترجم تماس گرفته می شود تا هنگام مکالمه تان به 
شما کمک کند. اگر کارتان تلفنی پایان نپذیرد در یک دفتر 

محلی سوسیال سکیوریتی با شما قرار مالقات می گذاریم و 
ترتیبی می دهیم زمانی که به آنجا می روید مترجم حضور 

داشته باشد.
ما همه مکالمات را محرمانه تلقی می کنیم. ما همچنین 

مایلیم اطمینان حاصل کنیم که شما از یک سرویس دقیق و 
مؤدبانه برخوردار هستید. بدین دلیل است که یک نماینده 

دیگر سوسیال سکیوریتی برخی از مکالمات تلفنی را کنترل 
می کند.

 شما درباره ادعای من چگونه
تصمیم می گیرید؟

HIV/AIDS همه تقاضا نامه هائی که ما از افراد مبتال به 
)اچ ای وی/ ایدز( دریافت می کنیم در اسرع وقت ممکن 

رسیدگی میشود. در هر ایالت سوسیال سکیوریتی با 
سازمانی بنام خدمات تعیین از کار افتادگی کا رمی کند.
این سازمان ایالتی اطالعات ارائه شده توسط شما و 

پزشکتان را مورد بررسی قرار می دهد و تصمیم می گیرد 
که آیا شما واجد شرایط دریافت مزایا هستید یا خیر.

چنانچه شرایط زیر موجود باشد ما می توانیم قبل از آنکه 
در مورد ادعای شما یک تصمیم نهایی اتخاذ کنیم، بالفاصله 

و برای مدت شش ماه مزایای SSI به شما پرداخت کنیم:
شما کار نمی کنید؛ •

مقررات SSI در مورد درآمد و منابع در مورد شما  •
صدق می کند؛ و

پزشک شما یا یک منبع دیگر پزشکی گواهی می کند  •
که ابتالی شما به HIV آنقدر شدید است که با مقررات 

پزشکی ما برای واجد شرایط بودن همخوانی میکند.

 چگونه می توانم برای تسریع رسیدگی
به ادعای خودم کمکی عرضه کنم؟

هنگامی که تقاضای خود را تسلیم می کنید می توانید با 
ارائه برخی از اطالعات به جریان رسیدگی به ادعایتان 

سرعت بخشید. این اطالعات عبارتند از:
ماره سوسیال سکیوریتی و گواهی تولد خود و همچنین 

شماره سوسیال سکیوریتی و گواهی تولد هر عضو خانواده 
که امکان دارد برای مزایا تقاضا دهد؛ و

 SSI شما )اگر برای W-2 کپی آخرین فرم درآمد •
درخواست می دهید ما همچنین به اطالعاتی درباره 

درآمد و منابع شما نیاز داریم، برای مثال اظهار نامه 
های بانکی، سوابق بیکاری، رسیدهای اجاره و فرم ثبت 

یا عوارض اتومبیل(.
ما همچنین به اطالعات زیر نیازمندیم

نام و آدرس همه پزشکان، بیمارستان ها و کلینیک هایی  •
که برای معالجه به آنها مراجعه کرده اید؛

این موضوع که چگونه HIV/AIDS )اچ ای وی/ ایدز(  •
بر فعالیت های روزانه شما از قبیل تمیز کردن خانه، 
خرید، پخت و پز، سوار شدن به اتوبوس و غیره اثر 

گذاشته؛ و
انواع مشاغلی که در ۱5 سال گذشته داشته اید. •

عالوه بر این ما از پزشکتان درخواست خواهیم کرد فرمی 
را تکمیل کرده طی آن به ما بگوئید چگونه ابتالیتان به ویروس 

 HIV روی شما اثر گذاشته است. برای درخواست فرم
 «SSA-4814» برای بزرگساالن یا «SSA-4815» برای 

کودکان با شماره تلفن رایگان 800 تماس بگیرید.
شما باید فرم را برای تکمیل کردن نزد پزشک برده و 
سپس آن را برای ما بیاورید یا به آدرس ما ارسال نمائید.

اگر به سر کار برگردم چه میشود؟
اگر به سر کار برگردید، مقررات بخصوصی وجود دارد 
که به شما اجازه می دهد که مزایای خود را همچنان دریافت 

 HIV/AIDS کنید. این مقررات برای کسانی که دارای 
)اچ ایوی/ایدز( هستند و هنگامی که احساس می کنند 

حالشان بهتر شده شاید بتوانند به کار برگردند اهمیت دارد.
جزوه 

توانیم 
کپی 

می 
مقررات 
ازکارافتادگی—ما چگونه 

بیشتر درباره این 
حین 

اطالعات 
کار در 

برای 
موسوم به 

کمک کنیم )نشریه شماره FA-10095-05( را بخواهید. 
این نشریه را می توانید از هر کدام از ادارات سوسیال 

سکیوریتی درخواست کنید.
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