
 

 

 
 ا یفرنیکال یبانینظام محافظت و پشت

: کسب اطالعات درباره SSIکنندگان افتیان و دریمتقاض
 ISM, In-Kind« )یرنقدیغ یهاتیحماها و کمک»

Support and Maintenance ) 
 یفارس - 165382.ه شماره ی، نشر2019ژوئن 

  ISM, In-kind Support and Maintenance)) «یرنقدیغ یهاتیها و حماکمک»
 ست؟یچ

( عبارت است از ISM, In-kind Support and Maintenance)« یرنقدیغ یهاتیها و حماکمک»
نه یگر هزیک شخص دیدهد که یم یرو یزمان ISMا هر دو. یا مسکن، و/یدر قالب خوراک  ییهاکمک

است که  یرنقدیشامل اقالم غ ISMن، ین کند. همچنیشما تأم یا آنها را برایا مسکن شما را بپردازد یخوراک و/
 ا داد و ستد نمود. یا مسکن فروخت یه خوراک و/یته یبرا توانیم

ISM ن گردد. یخانوار تأم یخارج از خانوار برا یکه توسط فرد یا مسکنیعبارت است از خوراک و/ یرونیب
ISM ن گردد. یشما تأم یخانوار برا یاز اعضا یکیکه توسط  یا مسکنیعبارت است از خوراک و/ یدرون

 شوند.یم یتلق ISMوجود دارد که  ین ارزش اقالمییعت یبرا یاژهیمقررات و

 داشته باشم؟ یاطالعات ISMچرا الزم است درباره 

ISM یایتواند موجب کاهش مبلغ مزایم SSI .یاینکه مزاینظر به ا شما شود SSI  نیتأم ید برایباشما 
 SSA, Social Security« )یتیاداره سوشال سکور»خوراک و مسکن صرف گردد، الزم است 

Administrationد.ین کنیا مسکن خود را تأمیق آنها خوراک و/یهست که از طر یگرید یهاوهیا شی( بداند آ 
SSA یایت مزایا واجد صالحیرد که آیگیم میبا استفاده از درآمد شما تصم SSI د و اگر بله، مبلغ چک یهست

نشده شده )از شغل( و درآمد کسبن منظور، درآمد کسبیا یبرا SSA شما چقدر خواهد بود. SSI یایمزا
شتر باشد، مبلغ چک یشده و کسب نشده شما بهرچه مجموع درآمد کسب کند.یم یر از شغل( را بررسیغ ی)منابع
SSI .یایتواند مبلغ مزاینشده است که ماز درآمد کسب یاگونه یرنقدیدرآمد غ شما کمتر خواهد بود SSI  قابل

 سط شما را کاهش دهد.افت تویدر

 افتد؟یم یرا گزارش نکنم، چه اتفاق ISMاگر 

د را به شما یت آن هستیشتر از آنچه واجد صالحیب یمبلغ SSAممکن است موجب شود  ISMعدم گزارش 
از شما خواهد  SSAپرداخت، پرداخت منجر گردد. در صورت وقوع اضافهتواند به اضافهین امر میا بپردازد.

  د.یید را بازپرداخت نمایاافت کردهیافت آن نبوده و دریت دریکه واجد صالح یبلغخواست که م
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 اجتناب کنم؟ ISMل یپرداخت به دلا اضافهی ISMتوانم از یچگونه م

  د.یپرداخت اجتناب کنا اضافهی ISMد با پرداخت سهم منصفانه خود از مخارج خانوار، از یتوانیم

 کنم؟یافت میدر ISMا یدهد که آیص میتشخ چگونه یتیاداره سوشال سکور

SSA ا یکند که آین مییشما تع یبا استناد به امکانات زندگISM د؛ و اگر بله، ارزش یکنیافت میدرISM 
د، نزد یکنیم یا شما نزد خانوار خودتان زندگین خواهد کرد که آییتع SSAن منظور، یچقدر است. بد یافتیدر

 د. یکنینم یزندگ یچ خانواریا نزد هید، یکنیم یگر زندگیک خانوار دی

 ید، برایت داشته باشید، نسبت به منزل خود حق مالکیکن یاگر تنها زندگ نزد خانوار خود: یزندگ •
ن یا SSAد، یا سهم منصفانه خود از مخارج خانوار را بپردازید، یبها بپردازک منزل اجارهیسکونت در 

  د.یکنیم یخانوار خودتان زندگ خواهد کرد که شما نزد یگونه تلق
ک یسکونت در  ید، براید، مالک منزل نباشیکن یگران زندگیاگر با د گر:یک خانوار دینزد  یزندگ •

 ین گونه تلقیا SSAد، یا سهم منصفانه خود از مخارج خانوار را نپردازید، یبها نپردازمنزل اجاره
 د.یکنیم یگر زندگیک خانوار دیخواهد کرد که شما نزد 

 یک مؤسسه زندگیا در ید و یخانمان باشیب یا فردیاگر ساکن موقت  ک خانوار:ینکردن نزد  یزندگ •
 د.یکنینم یک خانوار زندگیخواهد کرد که شما نزد  ین گونه تلقیا SSAد، یکن

 ن کنم؟ییچگونه سهم منصفانه خود از مخارج خانوار را تع

ن ییدر تع د.یم کنیا هم جمع و حاصل آن را بر تعداد ساکنان منزل تقسمخارج ماهانه خوراک و مسکن خانوار را ب
مربوط به رهن )به  یهابها، پرداختمخارج مسکن شامل اجاره ندارد. یتیر افراد اهمیتعداد ساکنان منزل، سن سا

د رهن، سوخت مور یمه ملک حسب دستور متصدیملک، ب یهااتیژه(، مالیارزش و یالت اعتباریتسه یاستثنا
 گردد(.ینه تلفن جز مخارج مسکن محسوب نمینه دفع زباله است )هزیش، گاز، آب، برق، و هزیگرما یاز براین

از اقالم قابل  یارینه بسید، اما شامل هزینوشید و میخورینه آنچه میمخارج خوراک عبارت است از هز
   .یوانات خانگیصابون، و خوراک ح، یبه عنوان مثال: محصوالت کاغذ شود.ینم یاز خواربار فروش یداریخر

 :ISMاز نحوه محاسبه و پرداخت سهم منصفانه از مخارج خانوار به منظور اجتناب از  یمثال

 دالر است  $931.72ماهانه  2019سال  یشما برا SSI یایمبلغ مزا •
  افه شما(گر به اضینفر د 3د )یکنیم یعضو زندگ 4با  یشما در خانوار •

 گردد یدالر بالغ م $3,000خانوار به  یجمع کل مخارج ماهانه خوراک و مسکن کل اعضا •
 دالر( است $3000از  4/1دالر ) $750ن مخارج یسهم منصفانه شما از ا •
دالر  $931.72خود به مبلغ ماهانه  SSI یایاگر سهم منصفانه خود از مخارج را با استفاده از مزا •

 SSAد کرد، و یافت خواهیدالر را در $931.72د و همچنان هر ماه مبلغ یندار ISMشما د، یبپرداز
 کند.یم یخواهد کرد که نزد خانوار خود زندگ یتلق یشما را به عنوان فرد

 

 :ISMافت یل دریاز عدم پرداخت سهم منصفانه از مخارج خانوار به دل یمثال

دالر را  $750کمتر از  یدالر باشد، و شما مبلغ $750 اگر سهم منصفانه شما از مخارج خانوار ماهانه
 ین، عدم پرداخت سهم منصفانه زمانیهمچن د.یکنید، در واقع سهم منصفانه خود از مخارج را پرداخت نمیبپرداز
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شما را  ISMارزش  SSA ماهانه شما باشد. SSI یایش از مزایدهد که سهم منصفانه شما از مخارج بیم یرو
 یگر زندگیک خانوار دیخواهد نمود که نزد  یتلق یشما را به عنوان شخص SSAن، یهمچن کرد.ن خواهد ییتع
 کند. یم

SSA  چگونه ارزشISM کند؟ین مییرا تع 

از  SSA اول آن ماه است. (1st)شما از روز یدائم یبر امکانات زندگ یک ماه مبتنیدر  یافتیدر ISMارزش 
 کند:یده ماستفا ISMن ارزش ییتع یدو قاعده برا

 VTRقاعده  (.VTR, Value of the One-Third Reductionسوم )کیقاعده کاهش ارزش  •
 شود.یده میز نامین« گریک خانوار دینزد  یزندگ»قاعده  یگاه
 

 (PMV, Presumed Maximum Value Ruleقاعده حداکثر ارزش فرض شده ) •

  (VTR, Value of the One-Third Reductionسوم )کیقاعده کاهش ارزش 

د و سهم منصفانه یافت کنیمسکن خود را از درون خانوار در وشود که خوراک یاعمال م یزمان VTRقاعده 
 د. یخود از مخارج خوراک و مسکن را به خانوار نپرداز

 
SSA ن یا یرا برا یارزشISM یاینرخ مزا 3/1کند که ین مییتع ( فدرالFBR, federal benefit rate )

به  2019سال  یبرا FBRمبلغ  گذارد.یر میتوسط شما تأث یافتیدر SSI یاین بر مبلغ مزایا است. SSI یبرا
شما  SSIبخش فدرال چک  گردد.یدالر بالغ م 771به  2019سال  یبرا FBRمبلغ  گردد.یدالر بالغ م 771
 ن کرده است.ییفدرال تع SSIپرداخت  یرا برا ییهاالت مکملیا ا،یفرنیدر کال افت.یکاهش خواهد  3/1زان یبه م

ماهانه  2019شما در سال  SSI یای، مزا«دیکن یگر زندگیک خانوار دینزد »ا ید یباش VTRاگر مشمول قاعده 
 دالر است. 678.24

 VTRر اطالعات درباره یسا

  نخواهد کرد.گر را احتساب ید یافتیدر ISMچ یارزش ه SSAاعمال شود،  VTRاگر  •
دالر باشد،  $40د و سهم سرانه مثالً یکنین آنچه پرداخت میاگر تفاوت ب یاعمال شود، حت VTRچنانچه  •

 د بود.یسوم به صورت کامل خواهکیمشمول کاهش 
درباره شما  VTRد، قاعده یکن یک مؤسسه زندگیا در ید و یخانمان باشیب یا فردیاگر ساکن موقت  •

ارزش  د.یکنیم یک خانوار زندگینخواهد کرد که شما نزد  ین گونه تلقیا SSAرا یزشود، یاعمال نم
ISM  با استفاده از قاعدهPMV گردد. ین مییتع 

را  ISMستند که ین یخانوار یرا اعضایاعمال نخواهد شد ز VTRد، قاعده یکن یزندگ ییاگر به تنها •
 PMVرون از خانوار با استفاده از قاعده یز با یافتیدر ISMارزش هر گونه  ن کنند.یشما تأم یبرا
 شود. ین مییتع

 ( PMV, Presumed Maximum Valueقاعده حداکثر ارزش فرض شده )

اعمال نگردد. به عنوان  یافتیدر ISMن ارزش ییتع یبرا VTRشود که یاستفاده م یزمان PMVاز قاعده 
 3/1 عبارت است از PMVن کند. یشما تأم ی( را برامسکن )اما نه هر دو ایگر خوراک یک نفر دی یمثال، وقت
است،  PMVشما کمتر از  ISMد که ید ثابت کنیبه هر حال، اگر بتوان دالر. 20فدرال به اضافه  یاینرخ مزا
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SSA  ارزش کمترPMV اگر  نشده احتساب خواهد کرد.را به عنوان درآمد کسبISM  شما کمتر ازPMV 
  ن کرد.یی، هر کدام کمتر باشد، تعیا ارزش واقعی یر اساس نرخ بازار فعلرا ب ISMتوان ارزش یباشد، م

 ؟شودینم یتلق ISM یزیچه چ

نه یا هزینه روزنامه، ی، هزیحساب دامپزشکمه خودرو، صورتیگر قبض تلفن، بیک نفر دی یوقت •
   را بپردازد. یون کابلیزیاشتراک تلو

افت یط دریممکن است واجد شرا SSIکنندگان افتی، در2019ژوئن  1از  .ییغذا یهاارزش کوپن •
بر  یریشما تأث ییغذا یهاکوپن شود(.یده مینام CalFreshا یفرنیباشند )که در کال ییغذا یهاکوپن

 SSIکنندگان افتینکه دریشتر درباره ایجهت کسب اطالعات ب شما نخواهد گذاشت. SSI یایمبلغ مزا
ت یسادرخواست دهند، به وب CalFresh ییغذا یایمزا یتوانند برایچگونه م

CalFreshFood.org دیرجوع کن. 
 شوند. ید و ستد ما مسکن دایخوراک  یکه برا ییخدمات و کاالها •
به  یا نامنظم است. مثال: شام جشن شکرگزاریر مکرر ینشده غدرآمد کسب یارهایکه واجد مع یدرآمد •

  خانواده. یاتفاق اعضا
ک گنجه، پستو، یا اسکان در یخته شده یکه دو ر یمثال: خوراک است. یکه فاقد ارزش بازار فعل یدرآمد •

 ا امثال آن که متروکه باشد. ی
مربوط به  یهامثال: پرداخت .یدولت یا اجتماعی یک برنامه خدمات پزشکین شده بر اساس یدرآمد تأم •

 نه مسکن. یهزکمک
 ا همسر.ین یکه درآمدش قابل احتساب است، مثالً والد یک خانوار نزد کسیدر  یزندگ •

کنند یافت میرا در یدرآمد عموم یتیحما یهاپرداخت از ینوعآن  یکه همه اعضا یدر خانوار یزندگ •
  د(.ین مخارج خانوار نداشته باشیدر تأم یاگر خود شما سهم ی)حت

قانون »که بر اساس  یمثال: پول شده است. یکه به طور اخص بر اساس قانون فدرال مستثن یوجوه •
افت یها درتیا به عنوان کمک در خصوص فوری( Disaster Relief Act« )یعیطب یایامداد در بال

 ردد. گیم

افت یا مسروقه )شامل مسکن موقت( دریده، یب دیک منبع از دست رفته، آسین یگزیکه به عنوان جا یپول •
 گردد. یم

( PASS, plan for self-supportد شده )طرح ییتأ یتیک طرح خودحمایکه بر اساس  یوجوه •
 شده است. یمستثن

 انوار.بت موقت از خیک دوره غی یافت شده طیخوراک و مسکن در •

  گردد.ین میتأم یک مرکز پزشکیشدن در  یمدت بستر یکه ط یونیاتاق و پانس •

  د.ید بازپرداخت کنیبا کها مسکن یخوراک و/ در قالبالحسنه قرض •

 ست؟ین ISMا مسکن من یتوانم ثابت کنم که خوراک یچگونه م

پرداخت سهم  یدرآمد الزم برا د، ممکن است ازیکنیم یگران زندگید و نزد دیهست SSI یاگر متقاض •
، قادر به SSI یایافت مزاید پس از دریاما شا د.یمنصفانه خود از مخارج خانوار برخوردار نباش

الحسنه نامه قرضک توافقید یکنیم یکه نزد آنها زندگ ین صورت، با افرادیدر ا د.یپرداخت آن باش
د و یالحسنه نداشته باشنامه قرضاگر توافق .دیپوشش دادن سهم منصفانه شما از مخارج منعقد کن یبرا
د، ممکن است یاست، سهم خود از مخارج را نپرداز یدگیشما در دست رس SSIکه درخواست  یمدت یط

https://www.calfreshfood.org/
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 و اخذ آن، از شما کسر گردد. SSI ین درخواست برایب یدر فاصله زمان یافتیدر یایمزا
 

 ISMد یکنیافت میالحسنه درنامه قرضتوافق که بر اساس یالحسنه: خوراک و مسکننامه قرضتوافق •
ا مسکن شما، ینه خوراک و/ین هزیتأم ینامه، طرف مقابل به جان توافقیبر اساس ا شود.یمحسوب نم
ن شما و یب یانامهن توافقینکه چنیا یبرا دهد.یالحسنه به شما ما مسکن را به صورت قرضیخوراک و/

 د.یینامه را منعقد نما، نخست توافقیا مسکن از ویافت خوراک یز درد قبل ایدهنده معتبر باشد، باقرض
در صورت عدم احراز  ین بدان معنا است که حتیا د و شرط باشد.ید بدون قیالحسنه بانامه قرضتوافق
افت یدهنده درکه از قرض یا مسکنی، باز هم خوراک و/SSI یایش مزایا افزای SSI یایت مزایصالح
د صراحتاً ذکر شود که شما قرض خود را ینامه مذکور بادر توافق د بود.یاو بدهکار خواهد را به یاکرده
ا ید قرضتان را با استفاده از منابع ید بتوانیبا د.یبازپرداخت آن دار یبرا یاد پرداخت و برنامهیخواه

به  د.یباشن SSI یایش مزایا افزای SSIت یبه احراز صالح ید، و متکیدرآمد خودتان بازپرداخت کن
 االرث. ا سهمیها، اشتغال، یها، بطریافت قوطیدالر در ماه از محل باز 5عنوان مثال، 

دالر را  $200د و یدالر آن را پرداخت کن $550دالر در ماه باشد و  $705اگر سهم منصفانه شما  •
 د.یخانوار بپرداز یاز اعضا یکی یخودرو یبرا

  
د که ی، ثابت کنPMV یبرا کمتر از نرخ معمول. یتاق با نرخک ایاجاره  یبرا یل اقتصادیدال •

س حمام و ید از سرویمثال: ناچار هست کمتر از نرخ معمول است. یلیک اتاق بنا به دالی یبهااجاره
خانوار به عنوان انبار مورد استفاده  یر اعضایاز اتاق توسط سا یا بخشید، یمشترک استفاده کن ییدستشو
ه یاجاره اتاق در ناح یهااز نرخ یآگاه یبرا ینترنتیا یا جستجوی یمحل یهاروزنامهاز  رد.یگیقرار م

  د.یمحل سکونت خود استفاده کن

 نه خوراک و مسکن به من کمک کند؟ یتواند در پرداخت هزیم ABLEا حساب یآ

 اند.ت شدهیلولدچار مع یسالگ 26است که قبل از  یژه کسانید و ویانداز جدنه پسیک گزی ABLEحساب  بله.
انداز ات پسیک حساب معاف از مالیسازد که پول خود را در یشما فراهم م ین امکان را برایا ABLEحساب 

ند از وجوه موجود در یتوایم ر بگذارد.یتأث SSI یایا حفظ مزایافت یدر یت شما براید، بدون آنکه بر صالحیکن
  د.یکن استفاده کنا مسینه خوراک و/یپرداخت هز یخود برا ABLEحساب 

 شود؟یمحسوب م ISMگردد یپرداخت م ABLEنه آن از حساب یکه هز یا مسکنیا خوراک یآ

د، و در صورت استفاده از آن یخود پرداخت کن ABLEا مسکن را از حساب ینه خوراک ید هزیتوانیر، میخ
 عنوان مثال:به  محسوب نخواهد شد. ISMپرداخت سهم منصفانه خود از مخارج خانوار،  یبرا

ماً به صاحبخانه شما بپردازد، یبها مستقدالر را به عنوان اجاره $1000ماهانه مبلغ  یاگر شخص •
ISM .جه، چک یدر نت محسوب خواهد شدSSI  دالر  $678.24به ماهانه  2019شما در سال

 افت. یکاهش خواهد 
 

ز کند، و شما از حساب یشما وار ABLEر را به حساب دال $1000ماهانه مبلغ  یاما اگر کس •
ABLE د، یبها استفاده کنپرداخت اجاره یخود براISM .جه، چک یدر نت محسوب نخواهد شدSSI 

  دالر خواهد بود. $931.72ماهانه  2019شما در سال 
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د تا یبها، موظف هستخت اجارهپردا یبرا ABLEدر صورت برداشت وجه از حساب  :نکته مهم •
که پول  یمادام د.ییا خانوار خود پرداخت نمایان همان ماه مبلغ مورد نظر را به صاحبخانه یپا

شما نخواهد  SSI یایبر مزا یرید، تأثیک ماه تا ماه بعد نگه نداریبها را از اجاره یبرداشت شده برا
  گذاشت.

را وجوه موجود یشود، زینم یتلق ISMگردد یپرداخت م ABLE ق حسابیکه از طر ینه خوراک و مسکنیهز
ز یشما وار ABLEتواند پول به حساب یگر میک نفر دیبه عالوه،  شما، پول خود شما است. ABLEدر حساب 

نه خوراک و مسکن ین هزیگردد نه کمک جهت تأمیشما محسوب م ABLEکمک به حساب  ین پول نوعیا کند.
 شما.

د: یرجوع کن CalABLEت یسا، به وبABLE یهاشتر درباره حسابیبکسب اطالعات  یبرا
https://calable.ca.gov/ 

 توانم انجام دهم؟یرا م یپرداخت دارم، چه اقداماتاضافه ISMل ین کند که به دلییتع SSAاگر 

در صورت  د.ییپرداخت نمااز اضافه یپوشست چشما درخواید یاعتراض کن SSAم ین تصمید به ایتوانیم
ماهانه شما کسر  SSIپرداخت را از چک مبلغ اضافه SSAشما،  یپوشا درخواست چشمیمخالفت با اعتراض 

دالر در  $93.17از مبلغ فدرال ) 10تواند از چک شما کسر کند %یم SSAکه  ین مبلغیشتریب خواهد کرد.
د که ماهانه یبخواه SSAد از یتوانید، میه خود نباشیاول یازهاینه نین هزیبه تأم اما اگر قادر ( است.2019سال 

 را کسر کند.  یمبلغ کمتر

ن یدر ا SSI یهاپرداختاضافهه ما تحت عنوان یها به نشرپرداختشتر درباره اضافهیکسب اطالعات ب یبرا
 overpayments-https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi د: یرجوع کن ینشان

 دا کنم؟یرا پ ISMن و اطالعات مربوط به یوانتوانم قیکجا م

مجموعه مقررات  20ر موجود است: یدر منبع ز« یرنقدیغ یهاتیها و حماکمک»مقررات فدرال مربوط به 
 . 1157.-416.1130فدرال، 

( شامل POMS, Program Operations Manual System« )ات برنامهیعمل یستم راهنمایس»
ن و مقررات مربوطه مورد استفاده یقوان یاجرا یبرا یتیکارمندان اداره سوشال سکوراست که  ییهادستورالعمل

 ر موجود است: یدر منبع ز«  یرنقدیغ یهاتیها و حماکمک»مربوط به  POMS دهند.یقرار م
SI 00835.000-.901 

د و نظر خود را یل کنیکمما ت یهاهیر را درباره نشریز یم! لطفاً فرم نظرسنجیدن نظرات شما هستیل به شنیما ما
 [یل فرم نظرسنجی]تکم د!ییت کار ما بگویفیدرباره ک

 یفرم درخواست براک یا ید یریتماس بگ 800-776-5746 ، با شماره یافت کمک و مشاوره حقوقیدر یبرا
ا شماره ی(؛ یشمال یایفرنیژه کالی)و 916-504- 5800گر، با شماره یهمه اهداف د ید. برایل کنیرا تکم کمک

 د. یری( تماس بگیجنوب یایفرنیژه کالی)و  213-213-8000

https://calable.ca.gov/
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ssi-overpayments
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
https://goo.gl/fssd0G
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مشاهده فهرست کامل  یگردد؛ براین مین منبع تأمیاز چند Disability Rights Californiaودجه ب
 /http://www.disabilityrightsca.org/Documents ین اداره، به نشانیکنندگان بودجه انیتأم

ListofGrantsAndContracts.html دییمراجعه فرما. 

http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

