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اگر شما از سوسیال سکیوریتی یا مزایای از کارافتادگی٬ 
درآمد اضافی تأمین اجتماعی )SSI( استفاده می کنید٬ ما 

گاهگاه وضعیت پزشکی شما را مورد مرور قرار می دهیم 
تا اطمینان حاصل کنیم که شما همچنان از کار افتاده هستید.

ًمعموال٬ اگر وضع سالمتی شما بهبود نیافته٬ یا آنکه 
معلولیت شما هنوز مانع از آن است که کار کنید شما 

همچنان مزایای خود را دریافت خواهید کرد.
جریان مرور بدین منظور وضع شده که به شما هرگونه 
فرصت را بدهد که نشان دهید هنوز از کار افتاده اید و این 

نکته را تضمین کند که مزایای شما اشتباهًا قطع نخواهد 
شد. همه مدارک مربوط به وضعیت شما بطور کامل مورد 

مرور قرار خواهد گرفت. اگر شما دارای بیش از یک 
وضعیت از کار افتادگی هستید٬ ما مجموعه اثرات همه 

ناتوانی های شما را در رابطه با توانائیهای شما را برای 
کارکردن در نظر خواهیم گرفت.

آنچه در زیر مي آید معمولی ترین سواالتی است که 
در رابطه با مرور از کار افتادگی سوسیال سکیوریتی از 

شما میپرسیم. اگر سوال دیگری دارید با اداره سوسیال 
سکیوریتی تماس بگیرید.

 وضع پزشکی من چند وقت یکبار مورد
مرور قرار گیرد؟

فاصله زمانی بررسی ها به طبیعت و شدت وضعیت 
پزشکی شما بستگی به ان دارد که آیا انتظار می رود 

وضعیت شما بهبود یابد یا خیر.
ًمعموال  اگر انتظار می رود که بهبودی حاصل شود٬  •

اولین مرور پرونده شما شش تا 18 ماه پس از تاریخی 
خواهد بود که از کارافتاده شده اید.

اگر بهبودی امکان پذیر است اما زمان آن قابل پیش بینی  •
نیست تقریبًا هر سه سال یکبار پرونده شما مورد مرور 

قرار خواهد گرفت.
اگر انتظار نمی رود که بهبودی حاصل شود٬ پرونده شما  •

هر هفت سال یکبار مورد مرور قرار خواهد گرفت.

من چگونه از جریان مرور با خبر خواهم شد؟
هنگامی که ما بدین نتیجه می رسیم که یک مرورکامل 
پزشکی مورد نیاز است٬ برای شما نامه ای می فرستیم و 
طی آن از شما می خواهیم تا به اداره سوسیال سکیوریتی 

مراجعه نمائید.

درطی مرور چه روی میدهد؟
در جریان مرور ما از شما می پرسیم که وضعیت 

پزشکیتان چگونه بر شما اثر گذاشته و آیا در آن بهبودی 
حاصل شده یا خیر. ما از شما خواهیم خواست که نام٬ 

آدرس و شماره تلفن های پزشکان خود و همچنین شماره 
پرونده های بیمارستان و سایر منابع پزشکی را که 

نشانگردرمان ازکارافتادگی شما پس از آخرین تماس ما 
با شما بوده است همراه بیاورید. اگر از زمانی که برای 
مزایای از کار افتادگی تقاضا داده اید یا از تاریخ آخرین 
مرور پرونده خود کار کرده اید٬ ما همچنین به اطالعات 
مربوط به تاریخ هائی که کار کرده اید٬ پولی که دریافت 

کرده اید و نوع کاری که انجام داده اید نیز نیاز داریم.

 چه کسی در مورد از کار افتادگی 
تصمیم می گیرد؟

ما پرونده شما را به خدمات تعیین از کار افتادگی در 
ایالت شما خواهیم فرستاد. این سازمان برای سوسیال 

سکیوریتی در رابطه با از کار افتادگی تصمیم گیری می 
کند. یک آزمایشگر خبره از کار افتادگی از پزشکان شما 

و سایر مکان هائی که برای معالجه بدان مراجعه می کنید 
گزارش های پزشکی شما را درخواست خواهد کرد. این 

آزمایشگر و یک مشاوره پزشکی٬ که با هم بعنوان یک تیم 
کار می کنند٬ بدقت همه اطالعات دریافت شده برای پرونده 

شما را مورد مرور قرار می دهند و سپس تصمیم خود را 
اتخاذ می کنند.

آنها چگونه تصمیم می گیرند؟
در بیشتر موارد٬ این تصمیم بر مبنای اطالعاتی خواهد 

بود که از پزشکان٬ بیمارستان ها و سایر منابع پزشکی شما 
بدست آمده است. اما اگر مدارک پزشکی کامل یا مربوط 
به زمان حال نباشد٬ ممکن است از شما خواسته شود که 

یک معاینه ویژه را که برایتان هزینه ای نیز در بر نخواهد 
داشت بگذرانید. شما از تاریخ٬ زمان و مکان این معاینه 

بطور کتبی آگاهی پیدا خواهید کرد.



اگر من با این تصمیم گیری موافق نباشم چه 
پیش می آید؟

اگر شما با آن موافق نباشید می توانید از این تصمیم 
استیناف بخواهید. این بدان معنی است که شما می توانید از 
ما بخواهید دوباره پرونده تان را مورد بررسی قرار دهیم و 
ببینیم آیا تصمیم ما صحیح بوده یا خیر. چهار سطح استیناف 

وجود دارد و معموال� شما از یک سطح به سطح دیگر 60 
روز وقت دارید. این چهار سطح عبارتند از:

تجدید نظر—پرونده شما بطور مستقل و توسط افرادی 
که در تصمیم گیری اصلی نقشی نداشته اند مورد 

بررسی قرار می گیرد. شما ممکن است در برابر یک 
مسئول رسیدگی به از کار افتادگی که برای استیناف شما 

تصمیم خواهد گرفت حضور یابید.
جلسه دادرسی—اگر شما با تصمیم مربوط به تجدید 

نظر موافق نباشید٬ می توانید درخواست کنید که پرونده 
تان توسط یک قاضی قوانین اداری مورد رسیدگی قرار 

گیرد. 
شورای استیناف—اگر شما با تصمیم قاضی قوانین 

اداری موافق نباشید می توانید درخواست کنید که این 
تصمیم گیری در شورای استیناف مطرح شود.

دادگاه فدرال—اگر شما با تصمیم شورای استیناف 
موافق نباشید٬ یا اگر شورای استیناف تصمیم بگیرد که 
به پرونده شما رسیدگی نکند٬ می توانید در یک دادگاه 

فدرال یک شکایت مدنی مطرح کنید.

تحت چه شرایطی مزایا متوقف خواهد شد؟
معمواًل مزایای نقدی در صورتی قطع می شود که 

مدارک نشان دهد که وضعیت پزشکی شما بهبود یافته 
و شما با حالت عادی می توانید کار کنید. تا زمانی که 

وضعیت شما بهبود نیافته و شما قادر به کار کردن نیستید 
مزایای نقدی شما ادامه خواهد یافت. 

اگر سعی کنم کار کنم چه پیش خوآهد آمد؟
سوسیال سکیوریتی دارای چند مقررات ویژه و مختلفی 

است که اگر تصمیم دارید شغلی بگیرید به شما کمک خواهد 
کرد. 

اگر شما در حال حاضر مزایای از کار افتادگی سوسیال 
سکیوریتی دریافت می کنید و گزارش داده که شاغل میباشید 

شما میتوانید در خالل یک دوره آزمایشی که تا نه ماه به 
طول می انجامد )و الزامًا نباید پشت سر هم باشد( درآمد 
نامحدودی داشته باشید و هنوز هم مزایای خود را بطور 

کامل دریافت کنید. سایر مقررات اجازه می دهد در زمانی 
که قصد دارید با حالت عادی کار کنید مزایای نقدی و 

مدیکر شما ادامه یابد.

•

•

•

•

 SSI اگر در حال حاضر پرداخت های از کار افتادگی
دریافت می کنید٬ زمانی که کار می کنید مادام که درآمد و 
منابع شما همچنان زیر حد معینی قرار دارد می توانید به 

دریافت پرداخت های ماهانه خود ادامه دهید. اگر مبالغ نقدی 
شما بدان دلیل که جمع درآمدتان از حدود مقرره SSI تجاوز 
کرده قطع شود٬ شما هنوز هم می توانید برای مدیکید واجد 

شرایط باشید.
ما برنامه های دیگری داریم که می توانند در رابطه با 
مخارج مربوط به کار٬ تعلیمات حرفه ای٬ و توانبخشی به 

شما کمک کنند. برای اطالعات بیشتر در باره مقررات 
ویژه برای کسانی که دارای ازکارافتادگی هسنند و مایلند 

کار کنند با دفتر سوسیال سکیوریتی محل خود تماس 
بگیرید.

تماس با سوسیال سکیوریتی
 برای اطالعات بیشتر و دریافت کپی انتشارات ما به 

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

تماس بگیرید )برای اشخاص ناشنوا یا کم شنوا شماره 
 1-800-325-0778 TTY٬ در دسترس میباشد(. 

ما می توانیم دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷ صبح تا ۷ 
بعدازظهر به سئواالت مشخصی پاسخ دهیم. تلفن اتوماتیك 

اطالعاتی ما ۲۴ ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 
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 1 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.
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