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الغرض من برنامج PABSS
الغرض من برنامج الحماية والدفاع عن متلقي الضمان االجتماعي  PABSSهو توفير المعلومات
والنصيحة لمتلقى ( )SSI,Supplemental Security Incomeدخل ضمان إضافي و
( )SSDI, Social Security Disability Insuranceتأمين ضمان اجتماعي لإلعاقة بشأن
الحصول على إعادة تأهيل مهنية وخدمات وظيفية أخرى.
ضا أن يقدم خدمات الدفاع وخدمات أخرى يحتاج إليها المتلقي لكي يضمن
يتطلب من برنامج  PABSSأي ً
أو يسترجع وظيفة يمكن استعادتها.

أولويات برنامجPABSS
 .1التحقيق في ومراجعة أي شكوى أو أي خدمات غير مناسبة أو غير كافية لشخص متلقى لديه إعاقة
عن طريق مقدم خدمة ،صاحب عمل ،أو أي مؤسسة أخرى منخرطة في جهود عودة المتلقي إلى
العمل.
 .2تقديم المعلومات واإلحاالت لمتلقى مساعدات الضمان االجتماعي من ذوي اإلعاقات بما يتعلق
بحوافز العمل والتوظيف ،يتضمن هذا معلومات عن أنواع الخدمات والمساعدة التي قد تكون
متوفرة لمساعدتهم في ضمان العمل أو استرجاع وظيفة يمكن استعادتها خاصة الخدمات والمساعدة
المتوفرة من خالل شبكات التوظيف ) (EN, Employment Networkبموجب برنامج تذكرة
إلى العمل وبرنامج اإلكتفاء الذاتي.
 .3توفير معلومات ومساعدة تقنية مع حوافز العمل للمتلقين من أصحاب اإلعاقات.
 .4توفير االستشارات للمتلقين من أصحاب اإلعاقات وتوفير التمثيل القانوني بالنيابة عنهم فيما يتعلق
بمشاكل العودة إلى العمل عندما تصبح هذه الخدمات ضرورية لحماية حقوق هؤالء المتلقين.

صفحة  2من2

 .5مساعدة المتلقين من أصحاب اإلعاقات في النزاعات أمام هيئة الضمان اإلجتماعي
( )SSA, Social Security Administrationبخصوص قرارات البرنامج المتعلقة بالعمل.
 .6توفير المعلومات والمساعدة التقنية للهيئات الحكومية ،شبكات التوظيف ) ،(enومقدمي الخدمة
األخرين ومؤسسات الدفاع.
 .7تحديد المدافعين وتصحيح مواطن النقص في المؤسسات التي تقدم خدمات إعادة تأهيل مهنية،
خدمات توظيف ،وخدمات دعم أخرى للمتلقين من أصحاب اإلعاقات.

من مؤهل للمشاركة في برنامج PABSS؟
ا
مؤهًل ل PABSSيلزم أن تكون:
لكي تكون
 .1فرد عمره  14ولم يصل إلى عيد ميالده .65
 .2مستلم حالي لمساعدات  SSIأو  SSDIأو مؤهل متزامن (يجب أن يتلقى مدفوعات نقدية).
 .3تلقيت مساعدات مالية من  SSI/SSDIفي السابق بسبب إعاقة.
 .4تتلقى اآلن  MediCalأو/و  1619Bأو تأمين  Medicareمتضمنًا على Medicare
الجزء .D
 .5ان تكون المشكلة متعلقة بالتوظيف أو العمل.

تمت مراجعة هذا المستند بواسطة هيئة الضمان اإلجتماعي  SAAبغرض التأكد من الدقة التقنية فقط ولكن
ال يمكن اعتبار هذا المستند وثيقة رسمية من هيئة الضمان اإلجتماعي .SAA

تحصل مؤسسة  Disability Rights Californiaعلى التمويل من مصادر متعددة ،للحصول على
قائمة كاملة بالممولين يمكنك اإلطالع على هذا الرابط http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

