برنامه ریزی و رسیدگی انگیزه
های کاری ()WIPA
 WIPAچیست؟
برنامه «برنامه ریزی و رسیدگی انگیزههای
کاری» (  ) WIPAسرویسی رایگان است که
به افراد ذینفع بیمه تأمین اجتماعی که براساس
معلولیتشان خدمات دریافت میکنند ،کمک می
کند تا در مورد اهداف شغلی خود انتخابهای
آگاهانه انجام بدهند .این برنامه برای افرادی
است که در حال حاضر مشغول به کار هستند،
کار آزاد دارند یا به دنبال کار یا کار آزاد هستند.
اداره حقوق افراد معلول کالیفرنیا
( )Disability Rights Californiaدر
همکاری با سازمان تأمین اجتماعی ،سرویس
 WIPAرا برای ذینفعهای بیمه تأمین اجتماعی
در سن دیگو ،امپلایر و شهرستانهای ریورساید
ارائه کرده است.

چه کسانی واجد شرایط هستند؟

برای اینکه واجد شرایط دریافت خدمات WIPA
باشید ،باید:
 براساس معلولیتی از بیمه تأمین اجتماعی مزایادریافت کنید ( SSDIیا  )SSIیا اخیرا ً مزایای
نقدیتان بهعلت دستمزدها به تعویق افتاده باشد
 حداقل  ۱۴سال سن داشته باشید واجد شرایط دریافت مزایای بازنشستگی تأمیناجتماعی نباشید
 مشغول به کار ،دارای کار آزاد یا به دنبال کارباشید
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چگونه  WIPAمیتواند به من کمک
یک هماهنگکننده انگیزه های کار اجتماعی
تصدیقشده ( )CWICمیتواند با شما همکاری
کند تا:
 برای تأثیر احتمالی کار کردن بر مزایای شمابرنامهریزی کند
 انگیزه های کاری ایجاد کند تا شما بتوانیدموفق شوید
 با آژانس هایی که در پرداخت برای آموزش یاخدمات بازگشت به کار به شما کمک میکنند
هماهنگی کند

همه خدمات رایگان هستند
با شماره 888-768-7058
با  WIPAتماس بگیرید
برای پیدا کردن سایر پروژههای WIPA
در شهرستان یا برای دریافت اطالعات کلی
درباره قوانین کاری بیمه تأمین اجتماعی با خط
راهنمای  Ticket to Workتماس بگیرید:
 )866( 968-7842یا
www.chooseworkttw.net/findhelp/

طی موافقتنامه همکاری بیمه تأمین اجتماعی،
هزینه این سند به وسیله دالرهای مالیات
دهندگان فراهم شده است .اگرچه صحت این سند
توسط اداره تأمین اجتماعی بررسی شده است اما
به معنی ابالغیه رسمی تأمین اجتماعی نیست.
اداره حقوق معلولیت کالیفرنیا ،سازمان ()c( )3
 501بودجه خود را از منابع مختلفی فراهم
میکند ،برای مشاهده فهرست کامل حامیان مالی
بروید به
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