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شما حق داريد که: حقوق شما
بطور رايگان براى مزايا درخواست کنيد.

براى پر کردن فرمهاى درخواست مزايا وکسب مدارکى که الزم داريد ازما 
يارى بگيريد.

شخصى را داشته باشيد که در ادعای SSI به شما کمک کرده و زمانى که 
براى ديدار به اداره سوسيال سکيوريتی ميرويد شما را همراهى کند.

يک وکيل يا يک شخص واجد شرايط ديگر که خودتان انتخاب کرده ايد 
نماينده شما باشد.

درخواست ديدن يا فتوکپی اطالعاتى که در پرونده شما ميباشد.
نامه اى دريافت کنيد که به شما بگويد که ما تشخيص ميدهيم که چه مزايايى 

را ميتوانيد دريافت کنيد و مبلغی را که به شما پرداخت خواهيم کرد.
اگر با تصميمات ما در مورد اينکه آيا ميتوانيد SSI دريافت کنيد و مبلغ 

دريافتى موافق نيستيد، می توانيد درخواست استيناف بدهيد.
اگر انگليسى را به آن خوبى صحبت نمی کنيد که بتوانيد با ما کارتان را 

انجام بدهيد، بطور رايگان از کمک يک مترجم بهره مند شويد.
براى گرفتن مدارک پزشکيتان ازما يارى بگيريد.

درخواست کپی ازقوانين، آئين نامه ها، بيمه نامه ها و اسناد نوشته شده ای 
که ازآنها در تصميم گيری درمورد پرونده شما استفاده شده است نمائيد.

بايستى به ما خبر بدهيد اگر:  مسئوليت
نقل مکان ميکنيد يا نشانى خود را تغيير ميدهيد.هاى شما

کسى از خانوار شما رفته يا به آن اضافه شده باشد.
درآمد شما،همسرويا والدين شما تغيير کند.

منابع يا چيزهايى که متعلق به شما، همسرويا والدين شما تغيير کند.
براى خرج زندگى کمک هزينه از دوستان يا آشنايان دريافت می کنيد.

همسرشما يا عضو ديگری در خانواده تان فوت کند.



شما ازدواج کرده، جداشده يا طالق بگيريد.
اسمتان را تغيير دهيد.

براى مزايا و يا پرداختهاى ديگر واجد شرايط شويد.
شما به يک موسسه )مانند يک بيمارستان، آسايشگاه، زندان يا بازداشتگاه( 

واردشده يا آنرا ترک کنيد.
شما اياالت متحده را ترک کرده يا به اياالت متحده برگرديد.

حکمی برای دستگيری شما به خاطر تخلف در شرايط قول شرف يا آزمايش 
حسن رفتار يا صالحيت صادرشده.

تغيير حضور در موسسه فرهنگی )اگر زير سن ٢٢ ميباشيد(
شما يک مهاجر ضمانت شده بوده يا درآمد ضامن شما تغيير کند.

اگر بخاطر از کارافتادگی يا نابينايى SSI دريافت ميکنيد، وضعيت از 
کارافتادگی، نابينايی شما بهبود پيدا کند.

قادر به نگهداری قرار مالقات )هاى( خود با اداره )هاى( ما نيستيد.

اگر ازعهده اداره وجوه خود برنمی آييد، بايستى به سوسيال سکيوريتی يادآورىها
گزارش دهيد.

درصورت تقاضا ،ما براى اداره کارهاى سوسيال سکيوريتی شما به 
طور رايگان مترجم در اختيار شما قرار خواهيم داد. لطفًا اول زنگ 

بزنيد تا براى کمک به شما شخصى که به زبانتان صحبت ميکند فراهم 
نماييم. برای سرويس مترجم به نشريه »SSI دريک نگاه« رجوع کنيد.

شما و نماينده شما بايستى اطالعات صحيح به ما ارائه نماييد. دادن 
اطالعات غلط بطور دانسته و عمدى غيرقانونى است.

زمانيکه برای از کار افتادگی درخواست ميکنيد بايستى درمورد تمامى 
منابع معالجات پزشکى خود به ما اطالع دهيد.

بطورکلى، درصورتيکه ميخواهيد درمورد تصميمى که باآن موافق 
نيستيد استيناف بخواهيد، شما ۶۰ روز وقت داريد که به ما خبر بدهيد.
در صورت فوت شما، يک عضو خانواده يا رفيق بايستى فوت شما را 

به ما خبر بدهد.

لطفًا توجه کنيد: اين نوشته مرورى کلى بر حقوق و مسئوليتهاى 
SSI شماست. اطالعاتى که در آن گنجانيده شده براى پوشاندن تمامى 

قسمتهاى قانون نمی باشد. براى اطالعات خاص در مورد دعويتان، با 
سوسيال سکيوريتی تماس بگيريد.



براى اطالعات
بيشتر

  لطفًا به اداره سوسيال سکيوريتی حضور يا مکاتبه نماييد، يا با شماره رايگان 
1213-772-800-1 تماس بگيريد. شما ميتوانيد در روزهاى ادارى بين 

ساعات ۷ صبح و ۷بعدازظهر با يک نماينده صحبت کنيد. هروقت که با ما 
تماس ميگيريد شماره سوسيال سکيوريتی خود را همراه داشته باشيد. 

 1-800-325-0778 TTY داريد، ميتوانيد با شماره رايگان TTY اگر دستگاه
در روزهاى ادارى بين ساعات ۷ صبح و ۷ بعدازظهربا ما تماس بگيريد. 

اطالعات و خدمات ضبط شده ٢4 ساعت شبانه روز در خدمت شما ميباشند که 
شامل آخرهفته ها و روزهاىتعطيل هم ميشود. 

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 

تماس بگيريد و چه خودتان به اداره سوسيال سکيوريتی مراجعه نمائيد، خدمات 
ترجمه به صورت رايگان در اختيارشما قرارخواهد گرفت. با شماره تلفن-1

 1213-772-800 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 اداره محلی سوسيال سکيوريتی با شما قرار 
مالقات می گذاريم و ترتيبی می دهيم که در زمان مراجعه تان در آنجا مترجم 

حضور داشته باشد. 

ما همه مکالمات را محرمانه تلقی می کنيم. بدون توجه به اينکه شما با شماره 
هاى رايگان يا ادارات محلی تماس گرفته ايد . ما همچنين ميخواهيم اطمينان 
حاصل نمائيم که شما از يک سرويس دقيق و مؤدبانه برخوردار خواهيد بود. 
بدين دليل است که يک نماينده ديگر سوسيال سکيوريتی به برخی از مکالمات 

تلفنی واردی و خارجی را گوش فرا ميدهد. 

همچنين براى موضوعات ديگر درباره SSI و سوسيال سکيوريتی ميتوانيد از 
وب سايت ما www.socialsecurity.gov و برای اطالعات به زبان فارسی 
 www.socialsecurity.gov/multilanguage ميتوانيد به نشانی وب سايت

رجوع نماييد. 

http://www.socialsecurity.gov
http://www.socialsecurity.gov/multilanguage

