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این یهزسرزورهب اطالعرتب زا دز موزد مرلیرتهر ،مزایر س هزینههری  Social Securityیاای ورل  2022ازائه
مبدهد .یا اورس قرهون یاخب ار اعداد دز ها ورل یهطوز خودکرز تغییا مبکنند تر یر تغییاات زخ داده دز
قیمتهر س وطوح دوتمزد همخواهب پیدا همریند.

اطالعاتی برای افرادی که کار میکنند
 Social Securityو مالیاتهای Medicare

مالیاتهای Social Security

2021

 6.2%یا دزیرفتبهر تر $142,800

 6.2%یا دزیرفتبهر تر $147,000

* مبتواهد تووط مفرد مرلیرت یا دزآمد
جباان شود

* 12.4%یا دزیرفتبهر تر $142,800

* 12.4%یا دزیرفتبهر تر $147,000

مالیاتهای Medicare

2021

 1.45%یا تمرم دزیرفتبهر

2022

 1.45%یا تمرم دزیرفتبهر

* مبتواهد تووط مفرد مرلیرت یا دزآمد
جباان شود

* 2.9%یا تمرم دزیرفتبهر

* 2.9%یا تمرم دزیرفتبهر

کرزمند/کرزفامر (هاکدام)
خوداشتغرل

کرزمند/کرزفامر (هاکدام)
خوداشتغرل

2022

کسرهب که دزآمد یرالیب دازهد دز صوزتب که دزآمدشرن ار مقداز خرصب یرالتا یرشد ،میزان  0.9%مرلیرت Medicare
ییشتای زا مبپادارهد .یاای کسب اطالعرت ییشتا یر ( Internal Revenue Serviceخدمرت دزآمد داخلب) تمرس یگیاید.

SSA.gov
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 Social Securityو مالیاتهای Medicare

امتیازهای کاری
سقتب کرز مبکنید یاای مزایری  Social Securityامتیرر کسب مبهمریید .تعداد امتیرر موزد هیرر یاای ساجد شاایط یودن
یاای دزیرفت مزایری  Social Securityیه ون شمر س هوع مزایری موزد دزخواوتترن یستگب دازد .مبتواهید حداکثا چنرز
امتیرر دز ها ورل دزیرفت کنید .اکثا افااد یه  40امتیرر هیرر دازهد تر ساجد شاایط دزیرفت مزایری یررهشستگب یرشند.

2021

 $1,470موجب کسب یک امتیرر
مبشود

2022

 $1,510موجب کسب یک امتیرر
مبشود

اطالعات جهت افرادی که مزایای  Social Securityرا دریافت میکنند
حدود درآمدها

یا اورس قرهون فدزال ،کسرهب که مزایری  Social Securityزا دزیرفت کاده س کسرهب که یه ون یررهشستگب کرمل
هاویدهاهد ،مشمول دزیرفت تمرم مزایری خود هستند ،یه شاطب که دزآمد آهنر کمتا ار حدسد مشخص شده دز ریا
یرشد .دز موزد افااد متولد ورل  1943تر  ،1954ون یررهشستگب کرمل  66ورل اوت .ون کرمل یررهشستگب ها
ورل یهتدزیج افزایش مبیرید تر رمرهب که یاای افااد متولد ورل  1960یه یعد یه  67ورل مبزود.

2021

2022

ون یررهشستگب کرمل یر یرالتا

فرقد محدسدیت دز موزد دزآمد

ون یررهشستگب کرمل یر یرالتا

کمتا ار ون یررهشستگب کرمل

$18,960
به ارای ها  $2ییش ار حد تعیین شده،

$19,560

دز ورلب که یه ون یررهشستگب
کرمل مبزوید

 $1ار مزایر پاداخت هخواهد شد.

$50,520
به ارای ها  $3ییش ار حد تعیین شده،

 $1ار مزایر پاداخت هخواهد شد تر مرهب
که یه ون یررهشستگب کرمل یاوید.

یه ارای ها  $2ییش ار حد تعیین شده،
 $1ار مزایر پاداخت هخواهد شد.

$51,960

یه ارای ها  $3ییش ار حد تعیین شده،
 $1ار مزایر پاداخت هخواهد شد تر مرهب
که یه ون یررهشستگب کرمل یاوید.

حدود درآمدهای ذینفعان ناتوانی :اگا دز حین دزیرفت مزایری هرتواهب کرز مبکنید ،یرید دزآمد خود زا ها قدز
ً
لزسمر هبرید یه صوزت متوالب
هم که اهدک یرشد یه مر اطالع دهید .مبتواهید دز طول یک دسزه آرمریشب تر هه مره (که
یرشد) دزآمد هرمحدسدی داشته یرشید س دز عین حرل مزایری کرمل زا دزیرفت همریید .پس ار اتمرم دسزه کرز آرمریشب 9
مرهه ،تعیین مبکنیم که آیر هنور هم ساجد شاایط مزایری هرتواهب هستید یر خیا .همچنین ممکن اوت ساجد شاایط
وریا مشوقهری کرزی یاای کمک یه یررگشت یه کرز یرشید.

فعرلیت دزآمدرای قریل توجه
(غیاهریینر)

2021

2022

 $1,310دز مره

 $1,350دز مره

فعرلیت دزآمدرای قریل توجه (هریینر)

 $2,190دز مره

 $2,260دز مره

مره دسزه کرز آرمریشب

 $940دز مره

 $970دز مره
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اطالعات الزم برای افرادی که  )Supplemental Security Income )SSIرا دریافت میکنند
پرداخت  SSIفدرال ماهیانه (حداکثر)
فاد

2021

$794

2022

رسج

$1,191

$1,261

حدود درآمد ماهیانه

فادی که دزآمدش فقط ار محل
دوتمزد اوت

2021

2022

$1,673

$1,767

فادی که دزآمدش ار محل
دوتمزد هیست

$814

$861

رسجب که دزآمدشرن فقط ار محل
دوتمزد اوت

$2,467

$2,607

رسجب که دزآمدشرن ار محل
دوتمزد هیست

$1,211

$1,281

$841

توجه :اگر درآمد کسب میکنید ،به طور کلی مزایای ماهانه شما کمتر از حداکثر پرداخت  SSIفدرال خواهد بود.
به یاد داشته باشید که باید تمام درآمد خود را به ما گزارش دهید .بعضی از ایالتها مبلغی را به پرداخت SSI
فدرال اضافه میکنند .اگر در یکی از این ایالتها زندگی میکنید ،ممکن است واجد شرایط پرداخت باالتری
باشید .درآمد شما میتواند بیشتر از حد مشخص شده باشد و ممکن است باز هم واجد شرایط تلقی شوید.

اطالعات برای افراد دارای Medicare
امسال بیشتر هزینههای  Medicareافزایش مییابد تا افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی را
جبران نماید.
2021

2022

یاای  60زسر اسل دز ییمرزوترن ،آهچه
ییمرز مبپادارد

$1,484

$1,556

یاای زسرهری  61تر  90دز ییمرزوترن،
آهچه ییمرز مبپادارد

 $371دز زسر

 $389دز زسر

فااتا ار  90زسر دز ییمرزوترن ،آهچه
ییمرز مبپادارد (حداکثا  60زسر دیگا)

 $742دز زسر

یاای  20زسر اسل دز ماکز پاوترزی
مرهااهه ،آهچه ییمرز مبپادارد

$0

یاای زسرهری  21تر  100دز ماکز
پاوترزی مرهااهه ،آهچه ییمرز
مبپادارد

 $185.50دز زسر

بیمه بیمارستانی (بخش )A

 $778دز زسر
$0
 $194.50دز زسر
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امسال بیشتر هزینههای  Medicareافزایش مییابد تا افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی را
جبران نماید.
حق بیمه خرید بخش  :Aمبلغ حق ییمه پاداختب شمر یاای خاید یخش  Aار  Medicareیه تعداد امتیررهری
 Social Securityکه کسب کادهاید یستگب دازد .دز صوزت دازا یودن:
 40امتیرر

$0

$0

 30-39امتیرر

 $259دز مره

 $274دز مره

کمتا ار  30امتیرر

 $471دز مره

 $499دز مره

بیمه درمانی (بخش )B

2021

 $148.50دز مره

2022

 $170.10دز مره**

کسوزات

 $203دز ورل

 $233دز ورل

حق ییمه

پس ار اینکه ییمرز کسوزات زا پاداخت ،یخش  Bمیزان  80%خدمرت تحت
پوشش زا پاداخت مبکند.
توجه :اگر  Medicareرا دریافت نمایید و درآمدتان کم باشد ،ممکن است ایالت شما حق بیمه  Medicareو
در بعضی موارد کسورات و سایر هزینههای پزشکی نقدی شما را پرداخت کند .برای کسب اطالعات بیشتر ،با
سازمان کمک پزشکی ( ،)Medicaidخدمات اجتماعی ،یا اداره رفاه محلی خود تماس بگیرید.
**حق بیمه استاندارد ماهیانه عبارت است از  .$170.10برخی افراد که درآمد بیشتری دارند ،حق بیمه بیشتری پرداخت میکنند

تماس با Social Security

هسخههری هشایرت مر زا مشرهده کنید.
پروخ وؤاالت متداسل زا دزیرفت همریید.

زاههری مختلفب یاای تمرس یر مر ،ار جمله یه صوزت
آهالین ،یر تلفن س حضوزی سجود دازد .مر آمردهایم تر
یه وؤاالتترن پروخ داده س یه شمر خدمت کنیم.
 Social Securityییش ار  85ورل اوت که یر ازائه
مزایر س حمریت مرلب یه میلیونهر هفا دز وااوا
وفا رهدگب خود ،یه تأمین امنیت اماسر س فادا
کمک کاده اوت.

هنگرمب که یک حسرب my Social Security
ایجرد مبکنید ،حتب مبتواهید کرزهری ییشتای زا
اهجرم دهید.
صوزت سضعیت  Social Securityخود زا
یازوب کنید.
دزآمدهری خودترن زا تأیید کنید.

به وبسایت ما مراجعه کنید

هرمه تأیید مزایر زا چرپ کنید.

آورنتاین زاه اهجرم دادن کرزهری مایوط یه Social
 Securityار مکرنهری مختلف ،مااجعه یه هشرهب
( www.ssa.govفقط یه ریرن اهگلیسب) اوت.
مبتواهید کرزهری ریردی زا اهجرم یدهید.

اطالعرت وپاده مستقیم خود زا تغییا دهید.
یک کرزت  Medicareجریگزین دزخواوت کنید.
جریگزین  SSA-1099/1042Sزا دزیرفت کنید.
دز صوزتب که هیچگوهه تغییااتب هداشته یرشید
س ایرلت شمر همکرزی داشته یرشد ،یاای کرزت
جریگزین  Social Securityدزخواوت یدهید.

یاای  Extra Helpجنت هزینههری طاح دازسهری
هسخهداز  Medicareدزخواوت یدهید.
یاای ییشتا اهواع مزایر دزخواوت یدهید.
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یباخب ار این خدمرت فقط یه ریرن اهگلیسب دز
دوتاس هستند .مر جنت کمک یه شمر یاای اهجرم
کرزهری  ،Social Securityهنگرمب که یه یک دفتا
 Social Securityمااجعه مبکنید ،خدمرت تاجمه
شفرهب زایگرن زا یه صوزت تلفنب یر حضوزی دز
اختیرزترن قااز مبدهیم.

ویزیتهای مطب را رزرو کنید
مبتواهید یر سازد کادن کد پستب خود دز صفحه سب
( office locatorدفتایرب) مر ،هزدیکتاین دفتا یه خود زا
پیدا کنید (فقط یه ریرن اهگلیسب دز دوتاس اوت).
اگا مبخواهید مدازکب زا یه همااه ییرسزید تر آهنر
زا یبینیم ،یه یرد داشته یرشید که این مدازک حتمرً
یرید اصل یر کپب گواهب شده تووط وررمرن
صردزکننده یرشند.

با ما تماس بگیرید
اگا یه اینتاهت دوتاوب هدازید ،مر خدمرت خودکرز
ریردی زا ار طایق تلفن دز  24ورعت شبرههزسر
س  7زسر هفته ازائه مبدهیم .یر شمرزه زایگرن
 1-800-772-1213تمرس یگیاید؛ یر چنرهچه
هرشنوا یر کمشنوا هستید ،یر شمرزه  TTYمر ،یعنب
 ،1-800-325-0778تمرس یگیاید.
دز صوزتب که هیرر داشته یرشید یر کسب صحبت
کنید ،یکب ار کرزکنرن مبتواهد ار ورعت  7صبح تر
 8شب ،دسشنبه تر جمعه یه تمرسهری شمر پروخ
یدهد .جنت خدمرت تاجمه زایگرن مر ،دز حین پخش
پیرمهری خودکرز صوتب یه ریرن اهگلیسب پشت خط
ورکت یمرهید تر رمرهب که یک همرینده پروخ یدهد.
همرینده یر یک متاجم تمرس مبگیاد تر دز رمینه
تمروترن یه شمر کمک همرید .اگا هتواهید کرز خود زا
یر تلفن اهجرم دهید ،یاای شمر هویت تنظیم مبکنیم
تر یه دفتا  Social Securityمحل خود مااجعه کنید.
تاتیبب داده مبشود که دز هنگرم مااجعه شمر یه
این دفتا ،متاجم دز آهجر حرضا یرشد .طب زسرهری
شلوغ ،ار شمر مبخواهیم صبوز یرشید ریاا ممکن
اوت یوق اشغرل ریردی زا یشنوید یر مدت رمرن
ییشتای زا پشت خط دز اهتظرز یمرهید .مشترق ازائه
خدمت یه شمر هستیم.
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