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في معظم الحاالت، تقرأ هذه النشرة ألنك تسلمت 
منذ فترة وجيزة رسالة تخبرك أننا سنقوم بمراجعة 
حالتك الصحية. يطلب منا القانون مراجعة الحالة 
الصحية لجميع األفراد الذين يحصلون على فوائد 

اإلعاقة من حين آلخر للتأكد من أنهم مازالوا 
معاقين. 

بوجه عام، إذا لم تتحسن صحتك ، أو إذا ما 
تزال تمنعك إعاقتك عن العمل، سوف تستمر في 

الحصول على الفوائد. 

كيف نقرر أنك مازلت معاقا�
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سنقوم بجمع المعلومات
من أجل اتخاذ قرار، سوف نقوم أواًل بجمع 

المعلومات الجديدة عن حالتك الصحية. 
سوف نسأل األطباء، والمستشفيات، والمراكز   •

الصحية األخرى التي تتردد عليها، عن سجالتك 
الطبية. سوف نسألهم كيف حالتك الصحية 

تحددك عن القيام بنشاطات، وما الذي تبينه 
فحوصاتك الطبية، وما هي أنواع العالجات التي 

حصلت عليها. 
إذا كنا في حاجة إلى المزيد من المعلومات   •

سنطلب منك القيام بإجراء فحوصات أو تحاليل 
خاصة وسندفع التكاليف. 

سنقوم بمراجعة الحقائق
بعد ذلك، سوف نطلع على ما كانت حالتك 
الصحية الماضية. وسنتطلع على أي مشكالت 

صحية جديدة قد تكون لديك.
سوف نتخذ قرارًا بشأن تحسن حالتك الصحية. 
إذا قررنا أن حالتك الصحية تحسنت، سوف نتخذ 

قرارًا بشأن حالتك الصحية؛ إذا تحسنت بدرجة 
تسمح لك بالعمل.

سوف نحاول أيضًا أن نعرف إذا حالتك الصحية 
تؤثر على نوع العمل الذي يمكنك القيام به. يشمل 

ذلك العمل الذي قمت به في الماضي وأي نوع آخر 
من العمل يمكنك القيام به اآلن.
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كيف تتأثر فوائدك
إذا تحسنت حالتك الصحية لدرجة تجعلنا نقرر 

أنك تستطيع العمل سوف تتوقف فوائدك.
وسوف تتوقف فوائد اإلعاقة أيضًا في الحاالت 

التالية:
إذا  استفدت من التدريب المهني أو التطور في   •

مجال الطب أو التكنولوجيا المهنية ولهذا يمكنك 
أن تعمل.

إذا كنا أخطأنا في قرارنا السابق بإعطائك فوائد   •
اإلعاقة أو االستمرار في إعطائها.

إذا لم تتبع تعليمات الطبيب بشأن العالج المحدد   •
لك )بدون أي سبب معقول(، ومن المحتمل 

أن تصبح قادرًا على العمل إذا اتبعت تعليمات 
الطبيب.

إذا قدمت لنا معلومات غير صحيحة أو مضللة   •
عند اتخاذنا القرار السابق.

إذا ال تتعاون معنا، وليس لديك سبب لذلك.  •
إذا كنت تعمل ويتضح من متوسط مكاسبك   •
الشهرية أنك تؤدي عماًل هامًا مربحًا. مبلغ 

المكاسب الذي نعتبره هامًا ومربحًا يتغير كل 
عام. لمعرفة الرقم الحالي اطلع على التعديل 
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إذا قررنا أن نوقف فوائدك لإلعاقة ، ولم توافق 
على ذلك يمكنك استئناف قرارنا. يعني ذلك أنه 

يمكنك أن تطلب منا النظر على حالتك مرة أخرى. 
عندما تستلم رسالة تخبرك عن قرارنا سوف 

نخبرك أيضا عن كيفية استئناف القرار.

االتصال بالضمان االجتماعي
لمزيد من المعلومات وللحصول على نسخ من 

 نشراتنا تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت
www.socialsecurity.gov أو االتصال بالرقم 

 المجاني على 1-800-772-1213 
)وبالنسبة للصم أو الذين لديهم إعاقات في السمع 
يرجى االتصال برقم الهاتف النصي TTY على 
0778-325-800-1(. يمكننا الرد على جميع 
استفساراتك وتقديم المعلومات عبر خدمة الهاتف 

اآللي ۲٤ ساعة يوميًا.
يمكن ألحد ممثلي الضمان االجتماعي أن يخبرك 
بالفوائد التي يمكن أن تدفع لك ويحدد لك موعدًا، إذا 
 لزم األمر، لتقديم طلب. نوفر لك مترجمًا مجاًنا إذا 

كنت بحاجة إلى مترجم إلجراء أعمال الضمان 
االجتماعي. خدمات الترجمة متوفرة هاتفيًا أو في 
مكتب الضمان االجتماعي. اتصل برقمنا المجاني 
1213-772-800-1. إذا كنت تتحدث لغة غير 

اللغة اإلنجليزية أو األسبانية اضغط الرقم ۱ وانتظر 
على الخط حتى يقوم أحد ممثلينا بالرد عليك. سيتم 

االتصال بمترجم للمساعدة في مكالمتك. إذا ال 
يمكن إنجاز مهمتك هاتفًيا، نقوم بتحديد موعًدا لك 

في مكتب الضمان االجتماعي المحلي، ونقوم بعمل 
الترتيبات الالزمة لتوفير مترجم في وقت زيارتك.
إننا نتعامل في جميع المكالمات بمنتهى السرية. 
كما أننا نريد أن نتأكد من أن الخدمة التي تحصل 
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عليها تتميز بالدقة واالحترام. لهذا السبب يقوم 
ممثل ثاٍن من الضمان االجتماعي بمراقبة بعض 

المكالمات الهاتفية.
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