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این برگه حقائق اطالعات در مورد Supplemental Security Income, مزایای Social Security، و برنامه ها و منابع 
دیگری که ممکن است برای شما و خانواده تان مفید باشند، فراهم می کند.

شما ممکن است واجد شرایط برای Supplemental Security Income باشید
Supplemental Security Income )SSI، مخفف انگلیسی( یک برنامه مبتنی بر نیاز است که پرداخت ماهانه به افرادی 

که درآمد و منابع محدود یا عدم داشتن آن )چیزهایی که شما صاحب آن هستید( و معلولین، نابینا، یا افرادی که 
سن ۶۵ سال یا باالتر را دارند، فراهم می کند. شما ممکن است قادر به دریافت پرداخت SSI باشید اگر بازنشستگی 
Social Security و یا مقدار سود معلولیت تان زیر یک سطح خاص باشد، یا اگر در سوابق خود یا همسر فعلی، سابق 

یا متوفی خود واجد شرایط دریافت مزایا نیستید. در ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf )فقط به زبان انگلیسی 
موجود است( بیشتر بدانید.

شما ممکن است واجد شرایط برای مزایای Social Security باشید 
حتی اگر SSI دریافت می کنید، ممکن است بر اساس سابقه درآمد خود واجد شرایط دریافت مزایای بازنشستگی 

 Social Security خود را در Social Security باشید. می توانید تخمینات شخصی شده از مزایای Social Security
Statement )بیانیه تامین اجتماعی( خود در myaccount.ssa.gov )فقط به زبان انگلیسی موجود است( بیابید. اگر 

متاهل، طالق گرفته یا بیوه هستید، ممکن است از مزایای باالتری در سوابق همسرتان برخوردار شوید. درباره مزایای 
بازنشستگی Social Security در ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf  و مزایای بازماندگان Social Security در 

ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf )فقط به زبان انگلیسی موجود است( بیشتر بیاموزید.

ما همچنین مزایای Social Security را برای افراد معلول فراهم می کنیم. اطالعات بیشتر در مورد مزایای معلولیت در 
ssa.gov/pubs/EN-05-10029.pdf )تنها در دسترس به زبان انگلیسی(.

فرزندان شما ممکن است واجد شرایط دریافت مزایا باشند
اگر مزایای بازنشستگی یا معلولیت Social Security دریافت می کنید، فرزندان خردسال شما نیز ممکن است واجد 

شرایط دریافت مزایا در سوابق شما باشند. فرزندان بزرگسال شما که دارای معلولیتی هستند که قبل از 22 سالگی 
اتفاق افتاده باشد نیز ممکن است واجد شرایط دریافت مزایا باشند. در ssa.gov/pubs/EN-05-10085.pdf بیشتر 

بیاموزید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

فرزندان خردسال شما که دارای معلولیت هستند نیز ممکن است واجد شرایط دريافت پرداخت SSI باشند. در 

ssa.gov/pubs/EN-05-10026.pdf )فقط به زبان انگلیسی موجود است( بیشتر بدانید.

شما ممکن است واجد شرایط کمک برای خرید غذا باشید
Supplemental Nutrition Assistance Program )برنامه کمک تغذیه تکمیلی( )SNAP، مخفف انگلیسی(، که 

قبال به عنوان کوپن غذا شناخته می شد، به افراد با درآمد محدود کمک می کند تا مواد غذایی مغذی خریداری 
کنند. اگرچه SNAP یک برنامه فدرال است، اما سازمان های ایالتی این برنامه را از طریق دفاتر محلی اجرا 

می کنند. در صورت داشتن درآمد و منابع مورد نیاز، ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای SNAP باشید. در 
ssa.gov/pubs/EN-05-10101.pdf )فقط به زبان انگلیسی موجود است( بیشتر بدانید.
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شما ممکن است در هزینه های مراقبت های بهداشتی کمک دریافت کنید

Medicare
Medicare برنامه بیمه درمانی فدرال برای افراد ۶۵ ساله یا باالتر، افراد خاصی زیر ۶۵ سال که دارای معلولیت باشند، 
و افراد در هر سنی که مبتال به End-Stage Renal Disease )بیماری کلیوی مرحله پایانی( )ESRD، مخفف انگلیسی( 

)ناتوانی دائمی کلیه که نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارد( باشند، است. حتی اگر قصد ندارید تا سن 65 سالگی 
بازنشسته شوید، برای جلوگیری از جریمه مادام العمر ماهانه Medicare، درخواست دادن برای Medicare را در نظر 

بگیرید. در ssa.gov/myaccount/assets/materials/medicare-ready.pdf )فقط به زبان انگلیسی موجود 
است( بیشتر بیاموزید.

)Medicare برنامه های پس انداز( Medicare Savings Programs
Medicare Savings Programs )برنامه های پس انداز Medicare( در برخی ایالت ها برای افرادی با درآمد و منابع محدود 

موجود است. اگر واجد شرایط باشید، ایالت شما ممکن است حق بیمه های Medicare قسمت A )بیمه بیمارستان( 
و قسمت B )بیمه پزشکی( و در برخی موارد، سایر هزینه های پزشکی از جیب شما، مانند فرانشیز، پرداخت های 

مشترک و بیمه مشترک را بپردازد.

 State Health Insurance Assistance Program یا )Medicaid( برای اطالعات بیشتر، با دفتر کمک پزشکی ایالتی
)برنامه کمکی بیمه سالمت دولتی( )SHIP، مخفف انگلیسی( تماس بگیرید. می توانید شماره تلفن دفاتر ایالت خود را 

به صورت آنالین در Medicare.gov/talk-to-someone )فقط به زبان انگلیسی موجود است( بدست بیاورید.

Medicare کمک اضافی در مورد هزینه های داروی نسخه ای
ممکن است بتوانید کمک اضافی دریافت کنید که می تواند به پرداخت فرانشیزها، حق بیمه ها و پرداخت های 

مشترک پوشش داروهای تجویزی Medicare )قسمت D( کمک کند. این کمک اضافی در دسترس افرادی است که 
دارای پوشش داروهای نسخه ای Medicare هستند و درآمد و منابع محدودی دارند. در ssa.gov/extrahelp بیشتر 

بیاموزید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

Medicaid
Medicaid یک برنامه بیمه درمانی ایالتی با بودجه مشترک است که پوشش سالمتی را برای بزرگساالن کم درآمد، 

کودکان، زنان باردار، افراد مسن و افراد دارای معلولیت فراهم می کند.

اگر SSI دریافت می کنید، ممکن است واجد شرایط Medicaid باشید. درباره واجد شرایط بودن برای Medicaid در 
ssa.gov/disabilityresearch/wi/medicaid.htm )فقط به زبان انگلیسی موجود است( بیشتر بیاموزید. برای 

اطالعات کلی در مورد Medicaid، به Medicaid.gov مراجعه کنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

اجازه دهید به شما در یافتن مزایا کمک کنیم
Social Security Administration )اداره تامین اجتماعی( متعهد است به شما کمک کند تا گزینه های مزایای خود را 

بررسی کنید. Benefits Eligibility Screening Tool )ابزار غربالگری واجد شرایط بودن مزایا( )BEST، مخفف انگلیسی( 
راهی مناسب برای یافتن مزایای بالقوه ای است که ممکن است به بهترین وجه با شرایط شما مطابقت داشته باشد. 

در ssabest.benefits.gov بیشتر بیاموزید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

در طول سفر زندگی با شماست
تامین اجتماعی در طول سفر زندگی با شماست.Social Security Statement )بیانیه تامین اجتماعی( شخصی خود

 را آنالین در myaccount.ssa.gov )فقط به زبان انگلیسی موجود است( مرور کنید.
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