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حقوق شما در رابطه با داشتن يك نماينده
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حقوق شما در رابطه با داشتن يك نماينده

شما ميتوانيد از يك نماينده، مانند يك وكيل بخواهيد 
هنگامی كه با اداره سوسيال سكيوريتی در رابطه هستيد، به 
شما كمك كند. ما با نماينده شما، به همان طريقی كه با شما 

در رابطه هستيم همكاری خواهيم كرد.
برای حفاظت از حقوق شما، نماينده شما نميتواند پولی از 

شما مطالبه يا وصول كند، مگر آنكه از ما يک موافقتنامه 
كتبی رسيده باشد. اگر چه نماينده شما ميتواند از قبل پولی 
از شما قبول كند به شرط آنكه كه اين پول در يك حساب 

مشروط نگهداری شود.حساب بانکی اسکرو يا تراست.
شما و نماينده تان هر دو مسئول ارائه اطالعات دقيق به 
ما هستيد. ارائه اطالعات غلط اگر عمدی و با قصد و نيت 

قبلي انجام پذيرد غير قانونی است، اگر چنين كنيد ممكن 
است مورد تعقيب جزائی قرار بگيريد.

نماينده چه ميتواند انجام دهد
 هنگامی كه نماينده ای را منصوب ميكنيد، او ميتواند در 

بيشتر موارد مربوط به سوسيال سكيوريتی از جانب شما 
عمل كند، اين موارد درزيرتوضيح داده ميشود:

كسب اطالعات از پرونده سوسيال سكيوريتی شما؛ •
كمك به شما برای گرفتن سوابق يا اطالعات پزشكی  •

برای حمايت از ادعای شما
آمدن به همراه شما يا از طرف شما به هر مصاحبه،  •

كنفرانس يا جلسه دادرسی كه با ما داريد
در خواست تجديد نظر،دادرسی و يا پژوهش نسبت به  •

تصميمات شورای مرور استيناف؛ و
كمك به شما و شاهدان شما براي آماده شدن براي جلسه  •

دادرسی و سوال كردن از هر كدام از شاهدان.
نماينده شما همچنين يك رونوشت تصميماتی را كه ما در 

مورد ادعای شما ميگيريم دريافت خواهد كرد.

انتخاب يك نماينده
شما ميتوانيد وكيل يا شخص صالحيت دار ديگری را به 
عنوان نماينده خود انتخاب كنيد. شما همچنين ميتوانيد بيش 

از يك نماينده داشته باشيد، هر چند كه شما نميتوانيد كسی را 
به نمايندگی خود انتخاب كنيد كه از سمت نمايندگی ديگران 

از طرف اداره سوسيال سكيوريتی اخراج شده است و يا 
عدم صالحيت ميباشد، يا آنكه طبق قانون نميتواند به عنوان 

يك نماينده عمل كند.
اگر واجد شرايط باشيد بعضی از سازمانها ميتوانند در 
پيدا كردن يك وكيل و يا عرضه خدمات حقوقی رايگان به 

شما كمك كنند، بعضی از وكال تا زمانی كه مزايايی دريافت 
نكنيد از شما پولی مطالبه نميكنند. دفتر سوسيال سكيوريتی 
محل شما ليست سازمانهايی كه ميتوانند در پيدا كردن يك 

وكيل به شما كمك كنند را در اختيار دارند. شما مجبور 
نيستيد هيچ گونه دستمزد يا مخارجی را بپردازيد.

شما ميتوانيد در يك موسسه حقوقی، شركت يا سازمان، 
يك يا چند نفر را به عنوان نماينده خود انتخاب كنيد، اما 
نميتوانيد خود موسسه، شركت يا سازمان را به عنوان 

نماينده خود انتخاب كنيد.
پس از آنكه نماينده ای انتخاب كرديد بايد اين موضوع 

را در اسرع وقت و به طور كتبی به ما اطالع دهيد. 
 SSA-1696-U4 ،Appointment of برای اين كار فرم
Representative )انتخاب نماينده( را از وب سايت ما به 

آدرس www.socialsecurity.gov يا از هر كدام از دفاتر 
سوسيال سكيوريتی تهيه كنيد.

شما ميبايست نام نماينده ای را كه انتخاب ميكنيد به ما 
اطالع دهيد و زير نام خود را امضاء كنيد. اگر اين شخص 
وكيل نيست، ميبايست به طور كتبي نام خود و وضعيتی را 
كه طبق آن اين انتصاب را قبول ميكند به ما اطالع دهد و 

فرم را امضاء كند.

 آنچه كه نماينده تان ممكن است 
از شما مطالبه كند

برای آنكه نماينده تان بتواند در قبال خدماتش از شما 
پولی درخواست كند، ابتدا بايد موافقت نامه و يا درخواست 

هزينه ای را ارائه دهد. 
نماينده شما نميتواند مبلغی بيش از آنكه ما تصويب ميكنيم 
از شما مطالبه كند. اگر شما و يا نماينده تان به مبلغی كه به 

تصويب ما ميرسد موافق نيستيد، هر كدام از شما ميتوانيد 
در اين مورد درخواست تجديد نظر كنيد.

نماينده ای كه بدون تصويب ما مبلغی را مطالبه و يا 
وصول ميكند و يا مبلغ مطالبه و يا وصول شده او بيش از 
حد زياد است، ممكن است از سمت نمايندگی هر كسی در 

برابر اداره سوسيال سكيوريتی اخراج يا عدم صالحيت شود 
و يا ممكن است كه تحت تعقيب جزائی نيز قرار گيرد. 

ارائه موافقت نامه دستمزد 
اگر شما و نماينده تان در مورد دستمزد او کتبا� به توافق 

رسيده ايد، نماينده شما ميتواند از ما بخواهد در هر زمان 
قبل از آنكه راجع به ادعای شما تصميم بگيريم آن را مورد 
تصويب قرار دهيم. معموال تا زمانی كه شرايط زير وجود 
دارد ما موافقت نامه را مورد تصويب قرار داده و به شما 
کتبا� اطالع ميدهيم كه نماينده شما چه مقدارميتواند از شما 

مطالبه كند.
هر دوی شما موافقت نامه را امضاء كرده ايد؛

ادعای شما مورد تصويب قرار گرفته و در نتيجه 
مزايايی ازقبل طلب داريد؛ و

http://www.ssa.gov/online/ssa-1696.pdf
http://www.ssa.gov/online/ssa-1696.pdf
http://www.socialsecurity.gov


مبلغي كه در مورد آن توافق كرده ايد، بيش از ۲۵  •
درصد مزايای عقب افتاده يا ۵۳۰۰ دالر، هر كدام كه 

كمتر است، نميباشد.
اگر ما موافقت نامه دستمزد را تصويب نكنيم به طور 

كتبی به شما و نماينده تان اطالع خواهيم داد كه نماينده شما 
بايد يك درخواست دستمزد به ما تسليم كند.

تسليم درخواست دستمزد
نماينده شما پس از تكميل كار خود برای ادعا و يا 

ادعاهای شما ميتواند يك درخواست دستمزد به ما تسليم 
نمايد. اين درخواست نامه كتبی ميبايست به تفصيل مدتی 

را كه نماينده شما در هر مورد صرف كرده است بيان كند. 
نماينده شما ميبايست يك كپی درخواست دستمزد و همه 

ضميمه های آن را به شما تسليم كند. اگر شما با قرارداد 
دستمزد و يا اطالعات ارائه شده موافق نباشيد، ميبايست 

در عرض ۲۰ روز با ما تماس بگيريد. ما ارزش معقول 
خدمات نماينده را مورد توجه قرار داده و مبلغ دستمزد 

مورد تصويب خود را به طور كتبی به اطالعتان ميرسانيم.

شما چه مقدار ميپردازيد
مبلغ دستمزدی را كه ما تصميم ميگيريم كه نماينده تان 
ميتواند از شما مطالبه كند، حد اكثر مبلغی است كه برای 
خدمات او بر عهده شماست ولو آنكه موافقت كرده باشيد 
كه بيشتر از آن به او پرداخت کنيد. هر چند نماينده شما 

ميتواند مخارجی را كه از جيب خود پرداخته است، از قبيل 
گزارشات پزشكی بدون تصويب ما از شما مطالبه كند. 

اگر وكيل يا شخصی که وكيل نباشد و سوسيال سكيوريتی 
صالحيت او را برای پرداخت مستقيم به رسميت شناخته 

باشد به سمت نماينده شما برگزيده شود، ما معموال ۲۵ 
درصد )هيج وفت نه مبلغی بيشتر( از مزايای عقب افتاده 
شما را نگاه ميداريم كه بعنوان دستمزد به او بپردازيم. ما 

تمام يا قسمتی از دستمزد وكيل را از اين پول ميپردازيم و 
باقی مانده پول را برای شما ميفرستيم. 

گاهی ميبايست دستمزد وكيل را مستقيما� شما بپردازيد:
اگر مبلغ دستمزد تصويب شده، بيش از مبلغی باشد كه ما  •
نگاه داشته و برای شما به وكيل پرداخته ايم، بقيه مبلغی 

را كه بدهكاريد بايد خودتان بپردازيد؛
در موارد زير تمامی مبلغ را خود بايد بپردازيد: •

—نماينده شما واجد شرايط پرداخت مستقيم نمی باشد؛
—ما ۲۵ درصد از مزايای عقب افتاده شما را در رابطه 
با سوسيال سكيوريتی يا پرداخت های اضافی SSI يا 

هيچ يک از آنها را نگاه نداشته ايم؛ و 
—وكيل شما به موقع تقاضای دستمزد كرده است ولی ما 

پولی را كه بايد نگاه ميداشتيم برای شما فرستاده ايم. 
شما ميبايست مخارجی را كه نماينده تان از جيب خود 

پرداخته و يا از او انتظار پرداخت آنها ميرود را بپردازيد( 
برای مثال هزينه تهيه پرونده های پزشكی يا بيمارستانی شما(.

 اگرشخص ديگری دستمزد نماينده
شمارا ميپردازد

حتی هنگامی كه شخص ديگری )مثال� شركت بيمه( برای 
شما اين دستمزد را ميپردازد، ما ميبايست اين دستمزد را 

تصويب كنيم، مگر آنكه، 
اين يك سازمان غيرمنفعت و يا يك سازمان فدرال، 

ايالتی، مربوط به كا نتی و يا شهر است و دستمزد و 
مخارج را از منابع دولتی ميپردازد؛ و

نماينده شما طی اظهارنامه ای به ما اطالع دهد كه شما 
مجبور نيستيد هيچ گونه دستمزد يا مخارجی را بپردازيد.

 اگر در مورد ادعای خود به دادگاه
فدرال تقاضای تجديد

دادگاه ميتواند برای وكيل شما يك دستمزد منطقی تعيين 
نمايد. اين دستمزد معموال از ۲۵ درصد همه مزايای عقب 

افتاده كه از تصميم دادگاه ناشی شده باشد تجاوز نخواهد 
كرد. وكيل شما نميتواند برای خدماتی كه در برابر دادگاه 

ارائه داده است هيچ گونه ادعای ديگری داشته باشد.

تماس با سوسيال سکيوريتی
برای اطالعات بيشتر و يافتن كپی انتشارات ما به وب 

سايت ما با آدرس www.socialsecurity.gov مراجعه 
كنيد يا با تلفن رايگان 1213-772-800-1 تماس بگيريد 

 )اشخاص ناشنوا يا كم شنوا با شماره TTY ما،
0778-32۵-800-1 تماس بگيريد(. 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 با ما تماس بگيريد 
و چه خودتان به اداره سوسيال سکيوريتی مراجعه نمائيد، 

خدمات ترجمه به صورت رايگان در اختيار شما قرار 
خواهد گرقت. با شماره تلفن 1213-772-800-1 تماس 

بگيريد. اگر به زبانی غير از انگليسی صحبت می کنيد 
شماره ١ 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 که در زمان مراجعه تان به 
آنجا مترجم حضور داشته باشد.

ما همه مکالمات را محرمانه تلقی می کنيم. ما همچنين می 
خواهيم اطمينان حاصل نمائيم که شما از يک سرويس دقيق 

و مودبانه برخوردارخواهيد بود. بدين دليل است که يک 
نماينده ديگر سوسيال سکيوريتی به برخی از مکالمات تلفنی 

به منظورکنترل گوش فرا ميدهد.
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