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اهداف برنامه PABSS
هدف از برنامه  PABSSارائه اطالعات و مشاورههای مورد نیاز ذینفعان
) (SSI, Supplemental Security Incomeو
) (SSDI, Social Security Disability Incomeدر رابطه با دریافت خدمات توانبخشی و سایر
خدمات اشتغال است.
همچنین ،برنامه  PABSSملزم است حمایتهای الزم و سایر خدمات مورد نیاز ذینفع برای اشتغال یا
اشتغال مجدد به یک شغل سودمند را ارائه دهد.

اولویتهای برنامه PABSS
 .1بررسی و بازنگری هر گونه شکایت درباره خدمات نامناسب یا ناکافی ارائه شده به ذینفعان
معلول توسط ارائهدهنده خدمات ،کارفرما ،یا سایر اشخاص دخیل در تالش ذینفع برای
بازگشت به کار.
 .2ارائه اطالعات و ارجاعات به ذینفعان معلول سوشال سکوریتی درباره مشوقهای کاری و
اشتغال ،شامل اطالعات مربوط به انواع خدمات و کمکهایی که ممکن است برای کمک به
آنها جهت اشتغال یا اشتغال مجدد به یک شغل سودمند مفید باشد ،به ویژه خدمات و
کمکهای موجود از طریق شبکههای استخدامی ( )en, Employment Networksبر
اساس برنامه «بلیط کار و خودکفایی» (.)Ticket to Work and Self-Sufficiency
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 .3ارائه اطالعات و کمکهای فنی در خصوص مشوقهای کاری به ذینفعان معلول.
 .4ارائه مشاوره و وکالت حقوقی ذینفعان معلول در خصوص مسائل مربوط به بازگشت به
کار ،چنانچه این خدمات برای محافظت از حقوق ذینفعان ضروری باشد.
 .5کمک به ذینفعان معلول در رابطه با اختالفاتی که نزد
( )SSA, Social Security Administrationمطرح میگردد و متضمن تصمیمات
برنامههای مرتبط با کار است.
 .6ارائه اطالعات و کمکهای فنی به سازمانهای دولتی ،شبکههای استخدام ،و سایر
ارائهدهندگان خدمات و نهادهای حمایتی مربوطه.
 .7حمایت در جهت شناسایی و اصالح نواقص سازمانهای ارائهدهنده خدمات توانبخشی،
خدمات اشتغال ،و سایر خدمات حمایتی به ذینفعان معلول.

چه کسی واجد صالحیت شرکت در برنامه  PABSSاست؟
برای آنکه واجد صالحیت شرکت در برنامه  PABSSباشید ،باید:
 .1سن شما باالی  14سال و زیر  65سال باشد.
 .2در حال حاضر ،واجد صالحیت دریافت مزایای  SSI/SSDIیا هر دو باشید (باید
پرداختهای نقدی دریافت کنید).
 .3قبالً به دلیل معلولیت مزایای  SSI/SSDIرا دریافت کرده باشید.
 .4در حال حاضر MediCal ،و/یا  1619Bیا  Medicareشامل بخش  Dاز Medicare
را دریافت کنید.
 .5مسئله مربوط به اشتغال/کار باشد.

 SSAنشریه زیر را فقط از حیث دقت بررسی کرده است؛ به هر حال ،این سند نباید یک سند رسمی
 SSAتلقی گردد.

بودجه  Disability Rights Californiaاز چندین منبع تأمین میگردد؛ برای مشاهده فهرست کامل
تأمین کنندگان بودجه این اداره ،به نشانی /http://www.disabilityrightsca.org
 Documents/ListofGrantsAndContracts.htmlمراجعه فرمایید.

