California’s Protection & Advocacy System

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺎرﮐﻧﺎن/اﻧﮕﯾزش ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ  -ﮔزارش
دﺳﺗﻣزد ﻣﺎھﺎﻧﮫ و درآﻣد ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(SSI
ژوﺋﯾﮫ  ،2020ﻧﺷرﯾﮫ 5205.16 - Farsi
اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SSIدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭼﮕوﻧﮫ
دﺳﺗﻣزد ﺧود را ﮔزارش دھﯾد و ﭼرا ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻗطﻊ  SSIﺷﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺿروری اﺳت.
درآﻣد ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی  65ﺳﺎل ﺑوده
و اﺳﺗطﺎﻋت ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ،ﻏذا و ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣت را ﻧدارﻧد.
اﮔر واﺟد ﺷراﯾط  SSIھﺳﺗﯾد ،از اول ﻣﺎه ﭼﮑﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻏذا ﯾﺎ ﺳرﭘﻧﺎه درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﮔﯾرﻧدﮔﺎن  SSIﭘوﺷش  Medi-Calراﯾﮕﺎن ﺑرای ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﭼرا ﻣن ھر ﻣﺎه ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزد را ﮔزارش دھم؟
ﻗﺎﻧون ﻋﻧوان ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ  SSIدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزد ﺧود را ﮔزارش دھﯾد.
دﺳﺗﻣزد ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ  SSIﺷﻣﺎ اﺛرﮔذار ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ  SSIﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ درآﻣد
ﺷﻣﺎ از ﻣﺣل ﮐﺎر و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ در اﺧﺗﯾﺎرﺗﺎن ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھر ﻣﺎه ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﭘردازد.
ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ  SSIﺷﻣﺎ ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ﮐﺎر ﮐردن ﻣﯽ ﭘردازﯾد.
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ  SSIﺻﺣﯾﺢ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزد ﺧود را ھر ﻣﺎه ﮔزارش
دھﯾد .ﮔزارش دﺳﺗﻣزد در ھر ﻣﺎه ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن SSI
ﺧود ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ دﺳﺗﻣزد ﮔزارش ﺷود.
دﺳﺗﻣزد ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت آﺧرﯾن ﭼﮏ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎه ﮔزارش دھﯾد .دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر
روز  10ام ﻣﺎه ﺑﻌد ﮔزارش ﺷوﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﮔر در ژاﻧوﯾﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﭼﮏ
ﭘرداﺧﺗﯽ ﺧود را در ژاﻧوﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد دﺳﺗﻣزدھﺎ را ﮔزارش دھﯾد ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﮔزارش دﯾرﺗر از
 10ﻓورﯾﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﺳﺋول ﮔزارش دﺳﺗﻣزدھﺎ اﺳت؟
اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ھﺳﺗﯾد ،ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑرای ﮔﯾرﻧده  SSIﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده وی اﺳت ﯾﮏ ﺣﺳﺎب My Social
 Securityاﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ راﯾﮕﺎن ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺗﻠﻔن
ھﻣراه ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﮔﯾرﻧده  SSIﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر ھﻣﺳر ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻓرد ﮔﯾرﻧده  SSIھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزد را ﮔزارش دھﯾد .ھﻣﺳرﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد در ﺣﺎل زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد .واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳن ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷد .اﮔر
ﺷﮭروﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﺣﺎﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،دﺳﺗﻣزد را ﮔزارش دھد.
ﻧﻣﺎﯾﻧده درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ ،ھﻣﺳران ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯾﺎن ﮔﯾرﻧده  SSIﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
راﯾﮕﺎن ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﻓرد ﮔﯾرﻧده  SSIاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺗوﺟﮫ :اﮔر ھﻣﺳر ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻓرد ﮔﯾرﻧده  SSIھﺳﺗﯾد ،اﮔر ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردﯾد ﯾﺎ ﺷﻐل ﺧود را
ﺗرک ﮐردﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔزارش دھﯾد.
ﻧﺣوه ﮔزارش دﺳﺗﻣزد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  SSIدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﮔزﯾﻧﮫ  - 1ﺣﺳﺎب My Social Security
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب  My Social Securityدﺳﺗﻣزد را ﺑﮫ
ﺻورت آﻧﻼﯾن ﮔزارش دھﯾد .ﮔزارش دﺳﺗﻣزدﺗﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺳﺎب My Social Securityﯾﮏ
روش آﺳﺎن و اﯾﻣن ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺷﻣﺎ اﺳت .ﭘس از ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﺳﺎب My
 Social Securityﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از رﺳﯾد ﺧود را ذﺧﯾره و ﯾﺎ از اﯾﺟﺎد آن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾد.
رﺳﯾد را در ﻣﺣﻠﯽ اﻣن ﻧﮕﮫ داری ﮐﻧﯾد .اﯾن رﺳﯾد ﺗﺄﯾﯾد ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺷﻣﺎ اﺳت.
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎب  My Social Securityﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ آدرس:
 https://www.ssa.gov/myaccount/ﺑروﯾد و ") "Create an Accountاﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﺳﺎب(
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
اﮔر  SSIو ﯾﮏ ﻣزاﯾﺎی ﻣﻌﻠوﻟﯾت دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (SSDIدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳﯾﺳﺗم ﮔزارش دﺳﺗﻣزد آﻧﻼﯾن ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ  SSIو  SSDIاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ :اﮔر  SSIو  SSDIﯾﺎ ﻣزاﯾﺎی ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد  SSDIاز ﻗﺑﯾل ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾوه دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت
) ،(DWBﯾﺎ ﻣزاﯾﺎی ﮐودک دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ) (CDBدرﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 SSIو  SSDIﮔزارش دھﯾد .اﮔر دﺳﺗﻣزد ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ  SSIﮔزارش دھﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ  SSIو  SSDIﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد و اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرﮐﯽ درﺑﺎره
دﺳﺗﻣزد ﺷﻣﺎ ﻧدارد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻣزاﯾﺎی  SSDIﺷﻣﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد.
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ﭘس از ورود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب  My Social Securityﻧﺎم ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺧود را روی ﺻﻔﺣﮫ ﮔزارش دﺳﺗﻣزد
در  My Social Securityﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد .اﮔر ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزد را ﺑرای ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﮔزارش دھﯾد ﮐﮫ در
ﺻﻔﺣﮫ ﮔزارش دﺳﺗﻣزد دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﯾﺳﺗم آﻧﻼﯾن ﺑﮫ دﻓﺗر ﺗﺄﻣﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﮔزارش دھﯾد.
ﮔزﯾﻧﮫ  - 2ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔﯾرﻧدﮔﺎن  SSIﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دﺳﺗﻣزدھﺎ را از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺧودﮐﺎر ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﯾﺎ ﺗﻣﺎس و ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔزارش دھﻧد
ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،از ﺳﺎﻋت  7ﺻﺑﺢ اﻟﯽ  7ﺑﻌد از ظﮭر در روزھﺎی ﻏﯾرﺗﻌطﯾل
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس راﯾﮕﺎن  800-772-1213Imageﯾﺎ )800-325-0778Image (TTY
اﺳت .ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر در  24ﺳﺎﻋت روز در دﺳﺗرس اﺳت.
ﮔزﯾﻧﮫ  - 3از ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد  iPhoneﯾﺎ  androidاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
دﺳﺗﻣزد ﺧود را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد و ﺑﺎ داﻧﻠود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﮔوﺷﯽ ﺧود ﮔزارش دھﯾد.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﮔوﺷﯽ ھﺎی ھوﺷﻣﻧد  iPhoneو  androidﺳﺎزﮔﺎر اﺳت.
ﺑﮫ آدرس https://youtu.be/bXYL1XkC3R4 :ﺑروﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ را داﻧﻠود ﮐﻧﯾد و از اﯾن روش آﺳﺎن
و اﯾﻣن ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزدھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ :دﺳﺗﻣزد را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﮔزارش ﻧدھﯾد ﯾﺎ از ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻠﻔن ﺧودﮐﺎر ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ راﯾﮕﺎن ﮔزارش
ﺗﻠﻔن ھﻣراه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
⦁ دﺳﺗﻣزد را ﺑرای ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔزارش دﺳﺗﻣزد در  My Social Securityدﯾده
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮔزارش دھﯾد
⦁ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺎر را ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮔزارش دھﯾد
⦁ دﺳﺗﻣزد را ﭘس از ﻓرﺟﮫ ﮔزارش دھﯾد
⦁ درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ
⦁ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎر ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻘص ) (IRWEﯾﺎ ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﮐﺎر ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ) (BWEرا ﮔزارش دھﯾد
⦁ اﮔر در طرﺣﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ ) (PASSﺷرﮐت دارﯾد ،ﭘﯾﺷرﻓت ﺧود را ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧﯾد ﯾﺎ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﮔزارش دھﯾد

اﮔر ﺑﮫ ھرﮐدام از ﻣوارد ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﻓﺗر ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در  PASSﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘرﺳﻧل  PASSﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد.
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ﺻﻔﺣﮫ  4از 4
ﮔزﯾﻧﮫ  - 4ﮔزارش دﺳﺗﻣزد از طرﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ً اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﮔزارش دﺳﺗﻣزد را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣﯽ دھﯾم .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﮫ ﭼﮏ ھﺎی دﺳﺗﻣزد
ﺷﻣﺎ ﮔم ﺷود ،ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷود ﯾﺎ در ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺧﯾری ﺑﮫ وﺟود آﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﭘرداﺧت
ﻣﻘدار ﻧﺎدرﺳت  SSIﺷود .اﮔر از ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﮫ ﭼﮏ دﺳﺗﻣزد ﺧود را از
طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ ھزﯾﻧﮫ دارد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﮔزارش دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ،از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺑدون ھزﯾﻧﮫ اﺳت.
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