California’s protection & advocacy system

الشباب في العمر االنتقالي والضمان االجتماعي -
االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة
أكتوبر  ،2018رقم المنش Arabic - 5598.14
‘سؤال :لقد سمعت أن الكثير من األشخاص يفقدون دخل الضمان التكميلي الخاص بهم وMedicaid
عندما يبلغون سن  .18هل هذا صحيح؟
حسنًا ،هذا صحيح أن بعض األشخاص المؤهلين للحصول على دخل الضمان التكميلي ( )SSIكاألطفال
ليسوا مؤهلين للحصول عليه باعتبارهم بالغين .هذا ألن برنامج  SSIله تعريفان مختلفان لإلعاقة  -واحد
لألطفال واآلخر للبالغين ( 18وأكبر من ذلك).
يجب مراجعة أهلية جميع متلقي  SSIالذين يبلغون  18عا ًما كما لو أنهم يتقدمون للحصول على SSI
للبالغين للمرة األولى .يطلق على عملية المراجعة هذه "االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة" كما تم
نظرا ألن تعريف اإلعاقة بالنسبة للبالغين في برنامج  SSIأكثر تقييدًا من تعريف اإلعاقة بالنسبة
تنفيذها ً
لألطفال .وهذا يعني أنه من الصعب بشكل عام أن تكون مؤهالً للحصول على  SSIكبالغ أكثر من
الحصول عليه كطفل .وبسبب الطريقة التي تم بها إجراء االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة ،فإنه يمكن
تحديد شخص ما غير مؤهل للحصول على مزايا  SSIكبالغ على الرغم من أنه ليس هناك تغيير في
الظروف الطبية أو القدرة على العمل منذ أن اعتبر مؤهالً للحصول على مزايا  SSIللطفولة.
توضح أحدث البيانات لدى الضمان االجتماعي بشأن االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة (التقرير السنوي
لعام  2014من برنامج  )SSIأن أكثر بقليل من النصف ( )%55.7من جميع مستلمي  SSIالذين
خضعوا للعملية ثبت أنهم مؤهلون للحصول على  SSIبموجب تعريف اإلعاقة للبالغين .تم اعتماد بعض
هؤالء صغار السن من خالل عملية الطعن ،ولكن ظل الثلث غير مستحقين لـ  SSIكبالغين .ولهذا ،فإنه
من المهم بالنسبة للطالب االستعداد للتوظيف عن طريق اكتساب مهارات وظيفية وإكمال تعليمهم!

تمت طباعة هذا الكتيب ونشره وإنتاجه وتوزيعه على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة .يتم
التمويل من خالل اتفاقات الضمان االجتماعي والتعاون .على الرغم من مراجعة الضمان االجتماعي لهذه
الوثيقة للتأكد من دقتها ،إال أن ذلك ال يشكل وثيقة ضمان اجتماعي رسمية .تمت إعادة الطباعة بتصريح من
جامعة فرجينيا كومونولث.

الصفحة  2من 5
سؤال :ما آلية عمل عملية االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة بالنسبة لـ SSI؟
يخضع جميع مستلمي مزايا  SSIمن األطفال لعملية االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة في وقت ما بعد
شهرا بعد
بلوغهم سن  18عا ًما .عادة ،تحدث عملية االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة في غضون 12
ً
بلوغ سن  18عا ًما ،إال أن هذا غير مطلوب بموجب الالئحة .ال يبدأ الضمان االجتماعي االستئناف المتعلق
بعمر الثامنة عشرة عا ًما إطالقًا قبل الشهر الذي يسبق الشهر الذي يبلغ فيه الشخص  18عا ًما .فيما يلي
خطوات هذه العملية:
الخطوة  :1اإلشعار الكتابي لالستئناف
يبدأ المكتب الميداني التابع للضمان االجتماعي المحلي من خالل إرسال إشعار كتابي بأنه سيتم
إعادة تحديد حالتك.
الخطوة  :2مقابلة شخصية في المكتب الميداني التابع للضمان االجتماعي
تتمثل الخطوة التالية في الذهاب إلى المكتب الميداني المحلي إلكمال المقابلة الشخصية لالستحقاق
المبدئي .يتمثل الغرض من المقابلة الشخصية في تجميع المعلومات بشأن شدة اإلعاقة وكيف أنها
تؤثر على القدرة على العمل .في أثناء المقابلة الشخصية ،سيكمل موظف الضمان االجتماعي
استمارات المقابلة الشخصية الخاصة باإلعاقة المبدئية المناسبة بما في ذلك استمارة SSA-3367-
( F4تقرير اإلعاقة ،المكتب الميداني) واستمارة ( SSA-3368-BKتقرير اإلعاقة للبالغين)
والتقارير الوظيفية واإلعاقة المناسبة .سيطلب منك موظف الضمان االجتماعي التوقيع على بعض
االستمارات مما يتيح لهم االتصال باألطباء لديك ومقدمي الخدمات اآلخرين و/أو المعلمين الذين
يتعاونون معك.
الخطوة  :3المراجعة من قِبل خدمة تحديد قرارات اإلعاقة ()DDS
تم إرسال جميع المعلومات المجمعة في المقابلة الشخصية إلى خدمات تحديد قرارات اإلعاقة التابعة
للوالية أو  .DDSهذه وكالة تابعة للدولة تقوم بمراجعة المعلومات الطبية وغير الطبية لتحديد ما
إذا كنت معاقًا بموجب القانون .تقوم  DDSباتباع عملية مفصلة (معروفة بعملية تقييم تسلسلية)
لتحديد ما إذا كانت إعاقتك "شديدة" كما هو محدد بواسطة الضمان االجتماعي .تفحص DDS
ضا قدرتكم على كسب الدخل في التوظيف المستقبلي عن طريق مراجعة المعلومات المجمعة من
أي ً
معلميك وأي متخصصي إعاقة آخرين قد يعملون معك.

الخطوة  :4إشعار بشأن نتيجة القرار

تمت طباعة هذا الكتيب ونشره وإنتاجه وتوزيعه على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة .يتم
التمويل من خالل اتفاقات الضمان االجتماعي والتعاون .على الرغم من مراجعة الضمان االجتماعي لهذه
الوثيقة للتأكد من دقتها ،إال أن ذلك ال يشكل وثيقة ضمان اجتماعي رسمية .تمت إعادة الطباعة بتصريح
من جامعة فرجينيا كومونولث.

الصفحة  3من 5
سيتم إرسال إشعار كتابي لك بعد إعادة اتخاذ القرار بالسماح لك بمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول
على  SSIأو ال كبالغ .إذا كنت مؤهالً للحصول على  SSIكبالغ ،فستستمر في تلقي مبالغ SSI
نقدية و Medicaidبدون أي انقطاع.
إذا تم اعتبارك مؤهالً لمزايا  SSIكبالغ ،فإنك ستحصل على إشعار كتابي يفيد أنك لم تعد مؤهالً
الستالم هذه المزايا .ستُعطى فترة سماح لمدة شهرين آخرين للسداد من تاريخ هذا اإلشعار ثم
مستمرا في سداد
تتوقف مزايا  SSIو .Medicaidقد يحدث الدّفع أكثر مما هو مطلوب إذا كنت
ً
الدفعات بعد فترة السماح المحددة بشهرين .واألخبار الجيدة هي أنه إذا كنت غير مؤهل بموجب
القواعد الخاصة بالبالغين ،فلن يطلب منك إعادة جميع دفعات  SSIالتي تسلمتها بعد بلوغ سن .18
سيطلب منك الضمان االجتماعي إعادة المبالغ التي حصلت عليها بعد القرار الذي تم اتخاذه وانتهاء
شهري السماح.
سؤال :سمعت أن الذهاب إلى العمل قد يجعلني غير مؤهل للحصول على  SSIكبالغ  -هل هذا صحيح؟
يتوهم الكثير من الشباب وعائالتهم بشكل خاطئ أن متلقي  SSIيجب أال يكون عامالً على اإلطالق عندما
يحدث االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة .في الواقع ،ال تنطبق خطوة نشاط مهم ومربح ()SGA
لعملية التقييم التسلسلية على استئنافات اإلعاقة هذه.
دوالرا في الشهر في عام  2018أو
وعادة ،إذا كان الشخص يربح أكثر من مبلغ  SGAالحالي (1180
ً
دوالرا في الشهر في عام  ،)2019فسيقرر الضمان االجتماعي أنه غير مؤهل لمزايا اإلعاقة من
1220
ً
أي نوع .والجيد أن هذه القاعدة ال تنطبق في أثناء االستئنافات المتعلقة بسن  18عا ًما .وهذا يعني أنه
يمكنك أن تربح أكثر من مبلغ  SGAالحالي وال تزال مؤهالً لـ  SSIبموجب قواعد البالغين في أثناء
االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة طالما تستوفي معيار اإلعاقة وجميع قواعد األهلية لمزايا SSI
األخرى.
ليس هناك سبب في اإلحجام عن التوظيف المدفوع حتى بعد إكمال االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة
بنجاح .يمكنك العمل قبل االستئناف أو في أثنائه أو بعده ولن يؤثر ذلك على أهليتك لـ  SSiكبالغ!
سؤال :أشعر بقلق بشأن كوني غير مؤهل لـ  SSiكبالغ .هل هناك أي شيء يمكنني فعله لتجنب
االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة أو االستعداد له؟
لسوء الحظ ،ليست هناك طريقة لك لتجنب االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة .يخضع جميع مستقبلي
 SSIلألطفال لهذه العملية في وقت ما بعد أن يبلغوا  18عا ًما .ومع ذلك ،هناك أشياء يمكن أنت وعائلتك
القيام بها إلعداد االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة واحتمالية عدم األهلية لـ  SSIكبالغ.

تمت طباعة هذا الكتيب ونشره وإنتاجه وتوزيعه على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة .يتم
التمويل من خالل اتفاقات الضمان االجتماعي والتعاون .على الرغم من مراجعة الضمان االجتماعي لهذه
الوثيقة للتأكد من دقتها ،إال أن ذلك ال يشكل وثيقة ضمان اجتماعي رسمية .تمت إعادة الطباعة بتصريح
من جامعة فرجينيا كومونولث.

الصفحة  4من 5
 −أوالً ،من المهم بالفعل أن تستعد للتوظيف بواسطة تطوير مهارات العمل والحصول على خبرة
عملية في أثناء وجودك في الكلية .ليس هناك ضمان أن مزايا  SSIستستمر في مرحلة البلوغ
ويجب أن يكون لديك نوع من الدخل لمساعدتك في تلبية شؤونك .أكثر طريقة موثوق فيها
لالستقرار المالي في المستقبل تكون من خالل التوظيف مدفوع األجر!
 −تأكد من جمعك جميع السجالت الطبية والخاصة باإلعاقة وتقديمها إلى وزارة الضمان
االجتماعي بحيث تمر عملية االستئناف المتعلق بعمر الثامنة عشرة بسالسة .تأكد من االستجابة
على الفور عندما تطلب وزارة الضمان االجتماعي منك أي معلومات .تذكر أن لديك الحق في
االستئناف على القرار في حال رفضك له .إذا قدمت استئنافًا على القرار المتعلق بعمر الثامنة
عشرة ،فإنه يسمح لك باالحتفاظ بالمزايا الخاصة بك في أثناء سماع االستئناف في حال تقديم
طلب االستئناف في غضون  10أيام من تلقي اإلشعار .ومع ذلك ،يجب عليك فهم أنه إن لم
يسفر االستئناف عن قرار مواتٍ ،فإنه يجب عليك إعادة المبالغ التي تلقيتها من تاريخ القرار
األصلي لوزارة الضمان االجتماعي.
وأخيرا ،قد يكون من المحتمل لمبالغ  SSIالخاصة بك أن تستمر لفترة قصيرة من الوقت حتى
−
ً
إن لم تكن مؤهالً لـ  SSIكبالغ في ظل ظروف خاصة يطلق عليها "المادة  ."301لتكون
مؤهالً للمزايا المستمرة بموجب القسم  ،301فإنه يجب عليك المشاركة بشكل فعال في برنامج
مناسب إلعادة التأهيل المهني أو استالم خدمات التعليم الخاصة بموجب خطة التعليم المميزة
( )IEPقبل اتخاذ القرار بشأن اإلعاقة .وإضافة إلى ذلك ،يجب أن تحدد وزارة الضمان
االجتماعي أنك ستكون أقل احتمالية في حاجة إلى مزايا  SSIفي المستقبل في حال إكمالك
لبرنامجك التعليمي أو التأهيل المهني الخاص بك .بالنسبة للشباب األقل من سن  ،22تفترض
وزارة الضمان االجتماعي أن مشاركتك في البرنامج التعليمي بموجب  IEPمن المحتمل أن
تسفر عن إزالة مؤقتة من جدول اإلعاقة.
سؤال :هذا يبدو معقدًا! أين يمكنني الحصول على مساعدة بشأن فهم كيفية تأثير عملية االستئناف
ي؟
المتعلق بعمر الثامنة عشرة عل ّ
تمول وزارة الضمان االجتماعي خدمة مهمة معروفة باسم "المساعدة والتخطيط للتحفيز على العمل"
( )WIPAالمصمم لمساعدتك على فهم إشكاليات مزايا اإلعاقة المهمة مثل االستئناف المتعلق بعمر الثامنة
عشرة .مشروعات  WIPAعبارة عن منظمات في مجتمعك مخولة بواسطة وزارة الضمان االجتماعي
لتقديم مزايا مجانية للمستفيدين من برامج اإلعاقة التابعة لوزارة الضمان االجتماعي لمساعدتهم في تحديد
اختيارات مستنيرة بشأن العمل.
تم إنشاء خدمات  WIPAلتعزيز التوظيف واالستقالل المالي من بين الجهات المستفيدة من اإلعاقة من
الضمان االجتماعي  -أشخاص مثلك! ويفضل أن تكون األولوية القصوى للجهات المستفيدة التي تبلغ على
األقل  14إلى  25عا ًما بالنسبة لمشروعات  !WIPAتتمثل أهداف هذه الخدمة فيما يلي:

تمت طباعة هذا الكتيب ونشره وإنتاجه وتوزيعه على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة .يتم
التمويل من خالل اتفاقات الضمان االجتماعي والتعاون .على الرغم من مراجعة الضمان االجتماعي لهذه
الوثيقة للتأكد من دقتها ،إال أن ذلك ال يشكل وثيقة ضمان اجتماعي رسمية .تمت إعادة الطباعة بتصريح
من جامعة فرجينيا كومونولث.

الصفحة  5من 5
 −زيادة عدد الجهات المستفيدة من برنامج اإلعاقات الخاص بوزارة الضمان االجتماعي التي
تختار العمل مقابل الدفع؛
 −دعم الجهات المستفيدة من برنامج اإلعاقة في االحتفاظ بفرصة التوظيف بشكل ناجح (أو
التوظيف الذاتي) عبر الوقت؛
 −تقديم استشارات تحفيزية للعمل تساعد الجهات المستفيدة على زيادة أرباحها عبر الوقت
وتحسين المزايا المالية للعمل؛
 −تقليل االعتماد على مزايا اإلعاقات وبرامج دعم الدخل األخرى.
يمكن لمشروع  WIPAالمحلي الخاص بك أن يساعدك على فهم الكيفية التي يمكن للعمل أن يؤثر بها على
ضا المعلومات والدعم
مجموعة المزايا الفريدة الخاصة بك .بمجرد بدء العمل ،يمكن أن تقدم  WIPAأي ً
لمساعدتك في أن تصبح أكثر استقالالً من الناحية المادية.
طالما أنك تحصل بالفعل على نوع ما من مزايا برنامج اإلعاقة لوزارة الضمان االجتماعي وكنت تبلغ على
األقل  14عا ًما ،فستكون مستحقًا للمساعدة .كلما حصلت على االستشارة بشأن التوظيف والمزايا بشكل
مبكر ،زادت احتمالية تجنبك للمشكالت في المستقبل بدرجة أكبر .ال تتأخر– اتصل اليوم!
جميع الخدمات مجانية ،اتصل بـ  DRC WIPAعلى .7085-768-888

تتلقى  Disability Rights Californiaتموي ً
ال من مصادر متنوعة ،لالطالع على القائمة الكاملة
للممولين تفضل بزيارة المواقع التالي/http://www.disabilityrightsca.org :
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html

تمت طباعة هذا الكتيب ونشره وإنتاجه وتوزيعه على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة .يتم
التمويل من خالل اتفاقات الضمان االجتماعي والتعاون .على الرغم من مراجعة الضمان االجتماعي لهذه
الوثيقة للتأكد من دقتها ،إال أن ذلك ال يشكل وثيقة ضمان اجتماعي رسمية .تمت إعادة الطباعة بتصريح
من جامعة فرجينيا كومونولث.

