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مزایای از کار افتادگی

مزایای از کار افتادگی

 بیمه از کار افتادگی سوسیال 
سکیوریتی چیست؟

سوسیال سکیوریتی به افرادی که بدلیل وضعیت روحی 
یا جسمی قادر به کار کردن نیستند مزایای ماهیانه ای را 

می پردازد. این وضعیت باید یک سال یا بیشتر ادامه یابد یا 
انتظار رود که به مرگ منجر شود.

برای واجد شرایط بودن جهت مزایا، شما باید به اندازه 
کافی کار کرده و مدتی نیز که اخیرا تحت پوشش سوسیال 

سکیوریتی بوده اید کافی باشد.
اگر قبل از سن 24 سالگی از کار افتاده شوید، معموال� به 

یک سال و نیم کار نیاز دارید و این مدت باید در خالل سه 
سال قبل از زمانی باشد که معلولیت شما آغاز می شود.

اگر شما 24 تا 30 ساله هستید معموال�باید نصف زمان 
بین 21 سالگی و زمانی که معلولیت شما آغاز شده را کار 

کرده باشید. 
اگر شما در سن 3۱ سالگی یا باالتر دچار ازکارافتادگی 
می شوید، مقدار کاری که بدان نیاز دارید بستگی به سنی 
دارد که در آن هنگام دچارازکارافتادگی شده اید. همچنین 

شما باید مدت پنج سال از 1۰ سال گدشنه بالفاصله قبل 
از زمان از کار افتادگی کار کرده باشید. برای آنکه واجد 
شرایط مزایا شوید الزم نیست شهروند ایاالت متحده باشید 

اما باید اجازه کار در ایاالت متحده را داشته باشید.

مزایای افراد خانواده 
بر مبنای کار شما، بعضی از افراد خانواده تان ممکن 

است واجد شرایط مزایا باشند، از جمله:
فرزند مجرد شما که زیر 1۸ سال دارد، و چنانچه بطور  •

تمام وقت به مدرسه می رود تا سن 1۹ سال.
فرزند مجرد شما که بیش از 1۸ سال دارد، چنانچه قبل  •

از سن 22 سالگی از کار افتاده باشد.
همسر شما که ۶2 سال یا بیشتر دارد، یا، در هر سن که  •

باشد چنانچه از فرزند شما که زیر 1۶ سال دارد یا از کار 
افتاده است و مزایا نیز دریافت می کند مراقبت می کند.

 چگونه برای مزایای از کار افتادگی 
تقاضا می دهید

برای آنکه جریان تقاضا را تا آنجا که ممکن است ساده 
کنید می توانید این تقاضا را از طریق تلفن،اینترنت، پست، 

یا با حضور در هر کدام از دفاتر محلی ما انجام دهید.

عالوه بر تقاضا نامه اصلی، باید همچنین فرمی را پر کنید 
که اطالعاتی را درباره وضعیت شما و اینکه این وضعیت 

چگونه بر توانائی شما برای کار کردن اثر می گذارد در 
اختیار ما قرار دهید. ما همچنین به فرم دیگری نیاز داریم 

که به پزشک شما اجازه می دهد اطالعات مربوط به 
وضعیت شما را برای ما بفرستد.

برای تسریع در پی گیری تقاضای شما اگر اسم، آدرس، 
شماره تلفن، تاریخ معالجه و نوع معالجه ای را که از هر 

پزشک، کلینیک، یا بیمارستان دریافت کرده اید. به ما بدهید 
که بدین طریق از آنها بخواهیم کپی سوابق پزشکی شما را 
برایمان بفرستند. در مصاحبه ای که هنگام دریافت تقاضا 

نامه انجام می شود، باید آماده باشید که درباره سابقه شغلی 
خود برای حداقل 1۵ سال گذشته صحبت کنید. ما به کپی 

فرم W‑2 سال گذشته، یا چنانچه شغل آزاد دارید به کپی فرم 
مالیاتی سال قبل نیاز داریم.

 چه کسی در مورد از کار افتادگی
تصمیم می گیرد

ما قسمت مربوط به موارد پزشکی تقاضا نامه شما را 
برای سازمان خدمات تعیین از کار افتادگی )DDS( در 

ایالت خودتان می فرستیم. متخصصین تعلیم دیده ارزیابی از 
کار افتادگی، سابقه پزشکی شما را دریافت کرده، اطالعات 

در آن را مورد بررسی قرار داده و راجع به پرونده شما 
تصمیم می گیرند. اگر به اطالعات بیشتری نیاز داشته 

باشند، ممکن است قراری بگذارند تا شما بطور رایگان 
معاینه شوید.

چه هنگامی مزایا شروع می شود
اگر تقاضا نامه شما تصویب شود، اولین مزایای 

از کارافتادگی شما پس ازشش ماه تمام بعد از تاریخی 
که مدارک پزشکی تان نشان می دهد که شما دچار 

ازکارافتادگی شده اید آغاز خواهد شد.

چگونه مدیکر می تواند کمک کند
پس از آنکه شما بمدت دو سال مزایای از کار افتادگی 

دریافت داشته، بطورخود بخود مزایای مدیکر در اختیارتان 
خواهد بود. مدیکر یک برنامه بیمه بهداشتی فدرال برای 

اشخاص ۶۵ سال بباال، یا از کار افتاده است. این بیمه می 
تواند کمکی باشد برای پرداخت صورتحساب بیمارستان و 

پزشک.



اگر نتوانید برای سوسیال سکیوریتی واجد 
شرایط باشید 

اگر برای مزایای از کار افتادگی سوسیال سکیوریتی 
تقاضا دهید و طبق مقررات سوسیال سکیوریتی به اندازه 

کافی کار نکرده باشید، ما این موضوع را بررسی می کنیم 
که آیا برای دریافت پرداخت های از کار افتادگی برنامه 

درآمد اضافی تأمین اجتماعی )SSI( واجد شرایط هستید یا 
خیر. SSI پرداخت هایی است به افراد از کار افتادگی یا نا 
بینا، یا ۶۵ سال به باال دارند و دارای درآمد یا منابع کمی 

هستند.
یرای واجد شرایط بودن یرای این برنامه شما نیازی به 

سابقه کارقبلی ندارید. هر دو برنامه تحت مدیریت اداره 
سوسیال سکیوریتی هستند، اما SSI منابع خود را از مالیات 

های سوسیال سکیوریتی تأمین نمی کند. از كار افتاده گی 
نیز بهمان طریق تصمیم گرفته می شود، اما شامل مقررات 
مورد پرداخت 

اجتماعی
در 

تأمین 
بیشتر 

اضافی  )نشریه 
اطالعات 

پرداخت های درآمد 
دیگری می باشد. برای 

های SSI نشریه 
شماره FA‑10702‑05( را بخواهید. 

 مزایای از کار افتادگی تا چه زمان 
ادامه می یابد

مزایای از کار افتادگی سوسیال سکیوریتی تا زمانی که 
شما دچار از کار افتادگی هستید و قادر به کار کردن نیستید 

ادامه دارد. اگر بتوانید کار قابل توجهی انجام دهید )یعنی 
در آمد کاریتان در حدی باالتراز مبلغ مشخص شده باشد( از 

کار افتاده محسوب نمی شوید و مزایایتان می تواند متوقف 
شود.

اما اگر سعی کنید کار کنید و هنوز از نظر پزشکی از 
کار افتاده محسوب می شوید، مقررات ویژه ای وجود دارد 
که به شما اجازه می دهد تا زمانی که بتوانید بر یک مبنای 
عادی به کار بپردازید مزایایتان را همچنان دریافت دارید. 

این مقررات عبارتند از:
دوره کار آزمایشی—۹ ماه )لزومی ندارد که پشت سر  •

هم باشد( که در این مدت درآمدتان بر مزایایتان تاثیر 
ندارد؛

دوره تمدید شده صالحیت—۳۶ ماه که در این مدت می  •
توانید برای هر ماهی که درآمدتان از سطح معینی کمتر 
است مزایا دریافت کنید. در سال 2۰۰۵ این مبلغ ۸۳۰ 

دالر بود. این مبلغ هر سال افزایش می یابد؛ 
کسر کردن مخارج مربوط به از كار افتادگی—مخارج  •

شغلی مربوط به از كار افتادگی شما در محاسبه این 
موضوع كه آیا درآمدتان به آن معنی است كه كار قابل 

توجهی انجام می دهید یا خیر در نظر گرفته شده و از آن 
كسر خواهد شد؛ و

ادامه مدیكر- پوشش مدیكر شما پس از اتمام دوره  •
آزمایشی تا ۹۳ ماه )۷ سال و ۹ ماه( ادامه خواهد یافت. 

اگر بدلیل كارتان پوشش مدیكر شما متوقف شود، می 
توانید آن را با پرداخت ماهانه ای خریداری كنید.

تشویق های شغلی از  برای اطالعات بیشتر در 
معلولیت—چگونه می توانیم كمك کنیم 

مورد 
كار افتادگی، نشریه كار در زمان 

)نشریه شماره FA‑10095‑05( را بخواهید.
برای آنكه معلوم شود هنوز هم از كار افتاده به حساب 
می آیید، در فواصل معین پرونده تان مورد رسیدگی قرار 

می گیرد. این مسئله كه پرونده شما چند وقت یكبار رسیدگی 
می شود بستگی بدان دارد كه آیا احتمال دارد وضعیت 

شما بهبود یابد یا خیر. هنگامی كه از نظر پزشكی انتظار 
بهبودی می رود بررسی ها می تواند هر ۶ تا 1۸ ماه 

صورت گیرد و زمانی كه انتظار بهبودی وجود ندارد این 
فاصله می تواند تا هر ۷ سال یك بار باشد. 

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 ۱-800-772-۱2۱3 

،TTY تماس بگیرید )برای اشخاص ناشنوا یا کم شنوا شماره 
 0778-325-800-۱ 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 

2۴ 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 ۱2۱3-772-800-۱ 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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