मैले SSI को लाफि आवेदन फदनुपछा ?
SSI (पूरक िुरक्षा आम्दानी पलन भलनने)भनेको आवश्यकतामा भएका मालनिहरूिाई प्रदान िररने मालिक निद
भुिानी हो।
SSI 65 वर्ु वा त्योभन्दा बढी उमेरका मालनिहरू र बािबालिकाहरू िलहत िम्भीर अिक्षमताहरू भएका कुनै पलन
उमेरका मालनिहरूको िालि हो। SSI अलिक कायु इलतहाि नभएका मालनिहरूको िालि हो। SSI को िालि योग्य
हुन, तपाईंिाँि केही आम्दानी र थोरै िंिािनहरू हुनुपछु वा कुनै पलन आम्दानी हुनुहुाँदैन।

SSI का लाभहरू के -के हुन्?
एक जना व्यक्तिको िालि 2019 मा पेक्तििभालनयामा अलिकतम मालिक िाभ $771 (वा जोडीको िालि $ $1,157)
प्लि पेक्तििभालनयाबाट $22.10 (वा जोडीको िालि $33.30) छु ट्टै भुिानी हो। तपाईंिे पेक्तििभालनयामा SSI प्राप्त
िनुुहुन्छ भने, तपाईं स्वचालित रूपमा Medicaid प्राप्त िनु िक्षम हुनुपछु र तपाईं SNAP (फुड स्ट्याम्पहरू)को
िालि पलन योग्य हुनुपछु ।
मैले SSI को लाफि कसरी आवेदन फदन सक्छु ?


टे लिफोन:तपाईंिे अपोइन्टमेन्ट लनिाु रण िनु िोमबार दे क्ति शुक्रबारिम्म लबहान 7 बजेदेक्ति िााँ झ 7 बजेिम्म
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) मा फोन िनु िक्नुहुन्छ।



आफै आएर वा व्यक्तिित रूपमा:तपाईंिे आफ्नो स्ट्थानीय िामालजक िुरक्षा कायाु ियमा िएर पलन SSI को
िालि आवेदन लदन िक्नुहुन्छ। तपाईंिे आफ्नो कायाु िय फेिा पानु िामालजक िुरक्षा कायाु िय िोकेटरको
प्रयोि िनु िक्नुहुन्छ: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp.



अनिाइन: तपाईंिे केही अवस्ट्थाहरूमा SSI को िालि अनिाइनमा आवेदन लदन िक्नुहुन्छ। यिो िनु, तपाई;
o 18 र 65 वर्ु उमेर बीचको हुनुपछु ;
o कलहल्यै लववाह निरे को हुनुपछु ;
o आाँ िा नदे ख्ने हुनुहुाँदैन;
o 50 वटा राज्य मध्ये एउटा, कोिक्तिया लडक्तरिक्ट वा उत्तरी माररयाना आइल्याण्ड् िमा बस्ने यु.एिको
नािररक हुनुपछु ;
o लवितमा SSI िाभहरूको िालि आवेदन नलदएको वा प्राप्त निरे को हुनुपछु ; र
o तपाईंको SSI दाबीको िमयमा िामालजक िुरक्षा अिक्षमता बीमा (SSDI) को िालि आवेदन लदाँ दै
िरे को हुनुपछु ।

तपाईंिाई दोभार्ेको आवश्यकता पछु भने, तपाईंिाँि िामालजक िुरक्षा कायाु ियमा दोभार्ेको िालि अनुरोि िने
अलिकार छ।
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मलाई SSI कोलाफिअस्वीकारिररर्ोभनेमैलेकेिनुापछा ?
अपील गर्नुहोस तनरुन्तै यदि तपाईक
ं ो SSI अस्वीकार भयो भर्े - र्पर्ुर्नहोस्!
सामायजक सुरक्षा प्रशासन (SSI) कयहलेकाहीं मान्छे हरुलाई एसएसआई को लायग तल बदलन मा गल्ती गदद छ।
तपाईलाई अपील गनैपछद -अपील गनुदहोस अयन वकील िोजनु होस्
आब अयप्रल 2019 दे िी तपाइँ ले िन ई पल्ट अपील गर्ु पर्े छ, अयन मात्रै तपाईले न्यायाधीस संग भेट्न पाईछ।
पयहलो अपील ररकभरीकरण भयनन्छ। SSA ले तपाइँ को मुद्दा फेरर दे न्थिनेछ। ययद तपाइँ यस चरण पयछ पुनः
अस्वीकृत हुनुहुन्छ भने, हार नगनुदहोस् - न्यायाधीशसँग सुन्नुको लायग पुन: अपील गनुदहोस्।
प्रत्येक पटक तपाईले अपील गनुदहुन्छ, तपाईस
ं ंग ६० दिर् हुन्छ SSA लाई तपाई को मुद्दा फेरर समीक्षा गनद को
लागी। ययद तपाइँ हाल SSI प्राप्त गदै हुनुहुन्छ र SSI कायटयो भने , तपाइँ दर्र्ुयको 10 दिर् दभत्र अपील गनुद
पदद छ तायक SSA ले तपाइँ को मुद्दा यनणदय गनी छ।
कसरी मद्दत पाउने
SSA ले तपाईं असक्षम हुनुहुन्थिएन भनेको भएकाले तपाईंलाई SSI अस्वीकार गररयो भने, तपाईं व्यन्थिगत रूपमा
सामुदाययक कानूनी सेवाहरूमा आउन सक्नुहुन्छ:
1410 West Erie Avenue
1424 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19102
Philadelphia, PA 19140
वा
सोमबार, बुधबार र शुक्रबार
यबहान 9:00 बजेदेन्थि मध्याह्न 12:00 बजेसम्म

सोमबार दे न्थि शुक्रबारसम्म
यबहान 9:00 बजेदेन्थि मध्याह्न 12:00 बजेसम्म

आधारभूत उपार्हरू


फनर्फमत रूपमा आफ्ना फिफकत्सक र र्ेराफपस्टहरूसँि जाँि िराइरहनुहोस् । SSA िाई तपाईं अझै पलन
अिक्षम हुनुहुन्छ भनी प्रमाण आवश्यक हुन्छ। SSA िाई आफ्नो लनणुय िनु आवश्यक जानकारी प्रदान िनु
लनयलमत रूपमा आफ्ना लचलकत्सक र थेरालपरहरूिाँि जााँ च िराउनु एकदमै महत्त्वपूणु हुन्छ।



फवद्यालर् र फिफकत्सकहरूबाट सबै जानकारी संकलन िनुाहोस् । तपाईंको SSI को मुद्दाको िालि लचलकत्सा
र लवद्याियका रे कडु हरू एकदमै महत्त्वपूणु हुन्छन्। लचलकत्सकहरू र लवद्याियबाट प्राप्त िबै
कािजातहरूिाई िुरलक्षत ठाउाँ मा राख्नुहोि् र लतनीहरूको तपाईंको मुद्दाको बारे मा कुनै पलन बैठकमा
ल्याउनुहोि्।



तपाईं सनुाहुन्छ भने SSA लाई बताउनुहोस् । SSA िे तपाईंको मुद्दाको िमीक्षा िरे पलछ त्यििे तपाईंिाई
पत्रहरू पठाउनेछ। उनीहरूिाँि तपाईंको हािको ठे िाना हुन एकदमै महत्त्वपूणु हुन्छ जिकारण तपाईंिे द्रुत
रूपमा प्रलतलक्रया जनाउन िक्नुहुन्छ र अक्तिम लमलतहरू छु ट् नबाट रोक्न िक्नुहुन्छ।
केन्द्र शहरको कार्ाालर्(Center City Office):
1424 Chestnut St. | Philadelphia, PA 19102-2505 | टे लिफोन: 215-981-3700
नर्ा फिलाडे ल्फिर्ाको कानून केन्द्र:
1410 West Erie Ave. | Philadelphia, PA 19140-4136 | टे लिफोन: 215-227-2400
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