ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑﯾﮑﺎری و ﺑﺎزﭘسﮔﯾری آن
»ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ« ﭼﯾﺳت؟
ﭘرداﺧتھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری وﻗﺗﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﻓرد ﻣزاﯾﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدا ﻣﺷﺧص ﻣﯽﺷود
واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت آن ﻧﺑوده اﺳت.
اﯾن اﻣر ﺑﮫ دو دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد:
 .1اﮔر ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﺷﺗری از آﻧﭼﮫ ﺣﻘﺗﺎن ﺑوده درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
 oدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ادﻋﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐردﯾم ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷروط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷد.
 oﭘس از ﺑررﺳﯽ ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت آن ﻣﻘدار ﻧﺑودﯾد.
 oدر ﺻورت وﻗوع اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ،رأﯾﯽ را ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽﻓرﺳﺗﯾم ،ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﭼﮫ
ﻣﻘدار ﺑدھﮑﺎر ھﺳﺗﯾد.
 .2ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎت از ﺳوی ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھﯾد .ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
 oاطﻼﻋﯾﮫای را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری از ﺳوی ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم .ﻣﺛﻼ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ھوﯾت ﺷﻣﺎ دارﯾم ﯾﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد دﻟﯾل ﺗرک ﺷﻐل از ﺳوی ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾم .ﺑﺎﯾد
در ﯾﮏ ﺑﺎزه  10روزه ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد.
 oاﮔر در آن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧدھﯾد ،ﻧﺎﭼﺎرﯾم ﭘرداﺧتھﺎی ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾم ،ﻋدم ﭘذﯾرش ﻣزاﯾﺎی از ﻗﺑل
ﭘرداﺧت ﺷده را ﺻﺎدر ﮐﻧﯾم ،و ﺳﭘس ﯾﮏ اﺧطﺎرﯾﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم.
 oﻧﮑﺗﮫ :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت اوﻟﯾﮫ ﺑرای اطﻼﻋﺎت را ﮐﺎﻣل ﮐﻧﯾد و ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﻣزاﯾﺎ
را دارﯾد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻧﺗﻔﯽ ﻣﯽﺷود .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣوﻋد ﻣﻘرر را از دﺳت دادﯾد ،ﺑرای رأی ﻣﺎ
درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف دھﯾد و اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑر اﺳﺎس درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف ﺷﻣﺎ ،اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم
ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﯾد ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻧﺗﻔﯽ ﺷود.
ﺑﺎ ﭘﯾروی از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣوﺟود در ﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽﻓرﺳﺗﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای رأی ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﮫ درﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف
دھﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺻﻔﺣﮫ ) Benefits Denials and Appealsدرﺧواﺳت اﺳﺗﯾﻧﺎف و ﻋدم ﭘذﯾرش ﻣزاﯾﺎ( در
وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد اﺳﺗﯾﻧﺎف ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.

ﻟطﻔﺎ اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ را ﻧﺎدﯾده ﻧﮕﯾرﯾد
ﺑﮫﻏﯾر از ﻣواردی ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻓرﯾﺑﮑﺎری دﻏﻠﮑﺎراﻧﮫ ،ﮐﮫ در زﯾر آﻣده ،ﺑودهاﯾد ،ﺧواﻧدن اطﻼﻋﯾﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل و
ﭘﯾروی از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ از ﺳوی ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اﮔر ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗص اﺳت ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ
ذﮐر ﺷده ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺣل ﮐرده ﯾﺎ طرح ﭘرداﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎﺳت ﺑراﯾﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾﺟﺎد طرحھﺎی ﭘرداﺧتھﺎ و ﺑﺎزﭘرداﺧتھﺎ ﺑﺎ واﺣد ﺑﺎزﭘسﮔﯾری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
866-697-4831

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻋﻠت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘرداﺧت اﺿﺎﻓﯽ ﻣطرح ﺷده در ﻣورد ﺷﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
 .800-410-0758ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ داﺧﻠﯽ  18ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد )ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن در
دﺳﺗرس اﺳت(
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ادارە اﻣﻨ�ﺖ ﺷﻐ�» ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ/کﺎرﻓﺮﻣﺎئ بﺎ اراﺋﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ و ﺧﺪﻣﺎت کﻤ� ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮاﻟﻦ در ت
دﺳ�س»
ی
:اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻬﺼﻮرت را�گﺎن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ �ﺴﻠﻂ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮ ز�ﺎن اﻧگﻠ�� دارﻧﺪ در ت
ت
واﺷﻨﮕنن
دﺳ�س اﺳﺖ� .و�ﺲ رﻟﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮ تای
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