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 :Social Securityیک مفهوم ساده

کمدزSecurityزSocialزهرگ زبرکیزکرنزایزنظرزگرفتهز
نشدهزکستزکهزتنهدزمنبعزایآمدزکفرکازایزهنگدمز
بدزنشستهزشدنزبدشد.زSecurityزSocialزجدرگ رنز
ایصدیزکززایآمدزقبلزکززبدزنشستگیزکدیگرزکستز
کهزبرزمبندیزایآمدززمدنزکدیزشمدزتعیینزمیزشوا.ز
مقدکیزاستم ازمتوسطزشمدزکهزم کردیزبدزنشستگیز
SecurityزSocialزآنزیکزبدزپراکختزمیزکند،زبستهزبهز
ایآمدزشمدزوززمدنیزکهزشروعزبهزکستفداهزکززم کردز
میزکنید،زمتفدوتزکست.زکگرایزسدلز2022زکززسنز
«بدزنشستگیزکدمل»زخوازشروعزبهزایردفتزم کردیز
بدزنشستگیزکنیدز(بهزبخشز«سن بازنشستگی
کامل»زمدزمرکجعهزکنید)،زمحدواهزایصدزایآمدزشمدز
کهزایززمدنزبدزنشستگیزایردفتزمیزکنید،زبرکیز
ایآمدهدیزپدرین،زکزز%75زایآمد،زوزبرکیزایآمدهدیز
متوسطزتدزحدواز،%40زوزبرکیزایآمدهدیزحدککثرز

ً
SecurityزSocialزتقرربدزتمدمزخدنوکاهزهدزیکزپوششز
ً
زاهدزوزگدهیزکوقدتزتقرربدزبدززندگیزتمدمز
می
آمررکدریزهدزعجینزمیزشوا.

مدزبهزآمررکدریزهدیزسدلمند،زکدیگرکنیزکهزاچدیزکزز
کدیزکفتداگیزمیزشوندزوزخدنوکاهزهدریزکهزرکیزکزز
همسرکنزردزوکلدرنزآنزمیزمیرندزکمکزمیزکنیم.زتدز
ژوئنز،2021زحدواز176زمیلیونزنفرزکدیزمیزکراندزوز
مدلیدتزSecurityزSocialزمیزپراکختندزوز65زمیلیونزنفرز
م کردیزمدهیدنهزSecurityزSocialزیکزایردفتزمیزکراند.
ایزژوئنز،2021زبسیدییزکززذرنفعدنزمدزبدزنشستگدنز
وزخدنوکاهزهدیزآنهدزهستندزوزحدواز50زمیلیونزنفرزیکز
تشکیلزمیزاهند.

SSA.gov

ایازم کرد

1

حدواز%27زایآمدزخوکهدزبوا.زکگرزایردفتزم کردزیکزپسز
کززسنزبدزنشستگیزکدملزآغدززکنید،زکرنزایصدهدز
بدالترزخوکهدزبوا.زکگرزایردفتزم کردزیکززواترزآغدززکنید،ز
کرنزایصدهدزپدرینزترزخوکهدزبوا.زککثرزمشدویکنزمدلیز
میزگورندزبرکیززندگیزیکحتزایزبدزنشستگی،ز
بهزحدواز%70زایآمدزپیشزکززبدزنشستگیزکزز
جملهزم کردیزSecurityز،Socialزسرمدرهزگذکییزهدزوز
پسزکندکزهدیزشخصیزنیدززاکیرد.

 Social Securityچیزی بیش از
بازنشستگی است
بسیدییزکززمرامزبهزSecurityزSocialزفقطزبهزعنوکنز
رکزبرندمهزبدزنشستگیزنگدهزمیزکنند.زبیشترزکفرکاز
گیرندهزم کردزبدزنشستهزهستند،زولیزبرخیزم کردز
ایردفتزمیزکنندززررک:
زکزکدیکفتداهزوکجدزشرکرطزهستند.

مدزمیزخوکهیمزبدکنیدزکهزSecurityزSocialزچهز
معندریزمیزتوکندزبرکیزشمدزوزآرندهزمدلیزخدنوکاهزتدنز
اکشتهزبدشد.زکرنزنشرره،زبدزعنوکنزدرک مزایا،زبهز
توضیحزمبدنیزکولیهزبرندمهزهدیزبیمهزبدزنشستگی،ز
کزکدیکفتداگیزوزبدزمدندگدنزSecurityزSocialزمیزپراکزا.

ززهمسرزردزفرزندزکسیزهستندزکهزم کردزایردفتز
میزکند.
ززهمسرزطالقزگرفتهزفرازبرخویاکیزردزوکجدزشرکرطز
برخویاکییزکززم کردیزSecurityزSocialزهستند.

سیستمزفعلیزSecurityزSocialزبهزکرنزترتیبز
کدیزمیزکند:زهنگدمیزکهزکدیزمیزکنید،زبهزSocialز
Securityزمدلیدتزمیزپراکزرد.زمدزکززپولزمدلیدتزبرکیز
پراکختزم کردزبهزکفرکاززررزکستفداهزمیزکنیم:

ززهمسرزردزفرزندزکدیگریزهستندزکهزفوتزکراهز
کست.
ززهمسرزطالقزگرفتهزکدیگریزهستندزکهزفوتز
کراهزکست.

ً
کفرکایزکهزقبالزبدزنشستهزشدهزکند.
ز

زوکلدرنزوکبستهزکدیگریزهستندزکهزفوتزنمواهز
کست.

زکفرکایزکهزکزکدیکفتداهزوکجدزشرکرطزهستند.
زبدزمدندگدنزکدیگرکنیزکهزفوتزکراهزکند.

بستهزبهزشرکرطزشمد،زممکنزکستزایزهرزسنیز
وکجدزشرکرطزSecurityزSocialزبدشید.زایزوکقع،زمدز
نسبتزبهزهرزبرندمهزاولتیزارگر،زم کردیزبیشتریزیکز
بهزکواکدنزمیزپراکزرم.

زکفرکازوکبستهزبهزذرنفعدن.

پولیزکهزشمدزبهزصویتزمدلیدتزپراکختزمیزکنیدزایز
رکزحسدبزشخصیزبرکیزشمدزنگهدکییزنمیزشواز
تدزایزهنگدمزایردفتزم کردزتوسطزشمدزکززآنزکستفداهز
شوا.زمدزکززمدلیدتزهدیزشمدزکستفداهزمیزکنیمزتدز
م کردیزکفرکایزیکزپراکختزکنیمزکهزایزحدلزحدضرزم کردز مدزکززمدلیدتزهدیزSecurityزSocialزکهزشمدزوزکدیگرکنز
ایردفتزمیزکنند.زهرگونهزپولزکستفداهزنشدهزوکیاز
ارگرزبهزکرنزسیستمزمیزپراکزردزبرکیزپراکختزم کردیز
صندوقزهدیزسرمدرهزگذکییزSecurityزSocialزمیزشواز SecurityزSocialزکستفداهزمیزکنیم.
نهزرکزحسدبزشخصیزکهزبهزندمزشمدزبدشد.
شمدزمدلیدتزهدیزSecurityزSocialزیکزبرزکسدسزایآمدز
خوازتدزمقدکیزمشخصیزپراکختزمیزکنید.زایزسدلز
،2022زکرنزمبلغز$147,000زکست.

مالیاتهای  Social Securityشما
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دالرهای مالیات  Social Securityشما کجا
خرج میشود

مالیاتهای Medicare
شمدزمدلیدتزهدیزMedicareزیکزبهزکزکیزهمهز
استم اهدزردزایآمدهدیزخدلصزخواکشتغدلیزخواز
میزپراکزرد.زکرنزمدلیدتزهدزبرکیزپوششزMedicareز
هستند.

ایزسدلز،2022زهنگدمیزکهزکدیزمیزکنید،ز85زسنتز
کززهرزاالیزمدلیدتزSecurityزSocialزپراکختیزشمدزبهز
رکزصندوقزسرمدرهزگذکییزوکیر زمیزشوازکهزپراکختز
م کردیزمدهدنهزبهزبدزنشستگدنزفعلیزوزخدنوکاهزهدیز
آنهدزوزهمسرکنزوزکواکدنزبدزمدندهزکززکدیگرکنیزکهز
فوتزکراهزکندزکززمحلزآنزکنجدمزمیزشوا.زحدواز15ز
سنتزبهزرکزصندوقزسرمدرهزگذکییزوکیر زمیزشواز
کهزم کردریزیکزبهزکفرکازمعلولزوزخدنوکاهزهدیزآنهدز
میزپراکزا.

اگر بر
دیگریایکارشخص مالیات  Socialمالیات
Medicare
Security
میکنید

می کنزپراکختز
شمد
می کنزپراکختز
کدیفرمدیزشمد

6.2%

1.45%

6.2%

1.45%

مدزهمچنینزکززکرنزصندوقزهدیزسرمدرهزگذکیی،ز
ه رنهزهدیزمدرررتزبرندمهزهدیزخوازیکزپراکختز
میزکنیم.زمدزرکیزکززکدیآمدتررنزسدزمدنزهدزایزاولتز
فدیکلزهستیمزوزتالشزمیزکنیمزآنزیکزهرزیوززبهترز
کززقبلزسدزرم.زکززهرزاالیزمدلیدتزSecurityزSocialز
کهزپراکختزمیزکنید،زه رنهزکمتریزیکزبرکیزمدرررتز
برندمهزخرجزمیزکنیم.

چنانچه خوداشتغال هستید
می کنزپراکختز
شمد

12.4%

2.9%

مالیات اضافی Medicare

کلزمبلغزمدلیدتزMedicareزکهزپراکختزمیزکنیدزبهز
رکزصندوقزسرمدرهزگذکییزوکیر زمیزشوازکهزبرخیز
کززه رنهزهدیزبیمدیستدنزوزمرکقبتزهدیزمرتبطزجهتز
همهزذرنفعدنزMedicareزیکزمیزپراکزا.زCentersز
ServicesزMedicaidز&زMedicareز،forزوزنهزSocialز
Securityز،زمدرررتزMedicareزیکزبرزعهدهزاکیا.

کدیگرکنزمی کنز%0.9زمدلیدتزکضدفیزMedicareزیکز
جهتزایآمدزبیشزکززآستدنهزهدیزمعینزپراکختز
میزکنند.زجدولززررزمقداررزآستدنهزیکزبرزکسدسز
وضعیتزپروندهزمدلیدتیزنشدنزمیزاهد:
وضعیتزپرونده

مقدکیزآستدنه

ً
کفرکازمتأهلزکهزمشترکدزپروندهز
اکیند

$250,000

کفرکازمتأهلزکهزجدکگدنهزپروندهز
اکیند

$125,000

مجرا

$200,000

سرپرستزخدنوکیز(شخصزوکجدز
شرکرط)

$200,000

بیوهزوکجدزشرکرطزاکیکیزفرزندز
وکبسته

$200,000

آنچه افراد شاغل باید در مورد Social
 Securityبدانند

شماره  Social Securityشما

عدملزپیوندزشمدزبدزمد،زشمدیهزSecurityزSocialزشمدز
کست.زشمدزبرکیزاکشتنزشغلزوزپراکختزمدلیدتزبهز
آنزنیدززاکیرد.زمدزکززشمدیهزSecurityزSocialزشمدزبرکیز
پیگیریزایآمدتدنزایزحدلیزکهزکدیزمیزکنیدزوزهمچنینز
برکیزپیگیریزم کردیزشمد،زپسزکززایردفتزآنزم کردزکزز
SecurityزSocialزتوسطزشمد،زکستفداهزمیزکنیم.
کدیتزSecurityزSocialزخوازیکزبدزخواتدنزحملزنکنید.ز
شمدزبدردزایزمویازکیکئهزشمدیهزSecurityزSocialز
خوازبهزارگرکنزمرکقبزبدشید.زسرقتزهورتزرکیز
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نیستید،زبدردزمدیازمهدجرتزشمدزکهزکثبدتزکنندهز
کجدزهزکدیتدنزکستزیکزببینیم.زکگرزکجدزهزکدیزندکشتهز
بدشید،زقوکنینزمختلفیزکعمدلزمیزشوا.

کززجرکرمیزکستزکهزکمروزهزبیشتررنزمی کنزیشدزیکز
اکیا.زبیشترزکوقدت،زسدیقدنزهورت،زکززشمدیهزSocialز
Securityزوزکعتبدیزخوبزشمدزبرکیزایخوکستزکعتبدیز
بیشترزبهزندمزشمدزکستفداهزمیزکنند.زسپس،زکزز
کدیتزهدیزکعتبدییزکستفداهزکراهزوزصویتحسدبزهدزیکز
پراکختزنمیزکنند.

برکیزکثبدتزهورت،زمدزکسندازمنقضیزنشدهزحدویز
ً
ندم،زکطالعدتزشندسدریزوزترجیحدزعکسزجدردزیکز
میزپذرررم،زگوکهیزندمهزیکنندگیزردزسدررزکدیتزهدیز
شندسدریزصدایزشدهزتوسطزکردلت،زردزپدسپویتز
کردالتزمتحدهزکززجملهزکرنزکسندازهستند.

شمدیهزSecurityزSocialزشمدزوزسوکبقزمدزمحرمدنهز
هستند.زکگرزشخصزارگریزخوکستدیزایردفتز
کطالعدتیزکززمدزایزمویازشمدزبدشد،زهیچزگونهز
کطالعدتیزیکزبدونزیضدرتزکتبیزشمدزکیکئهزنمیزاهیم،ز جهتزایخوکستزتغییرزندمزکدیتزSecurityزSocialز
خوا،زبدردزسندزبهزتدزگیزصدایزشدهزکیزیکزکیکئهزکنیدز
مگرزکرنکهزقدنونزآنزیکزکل کمیزردزمجدززبدکند.
کهزثدبتزمیزکندزندمزشمدزبهزطویزقدنونیزتغییرزپیدکز
کراهزکست.
کگرزنیدززبهزرکزشمدیهزSecurityزSocialزاکیرد،زردزکگرز
نیدززبهزتغییرزندمزخوازبرزیویزکدیتزفعلیزتدنزاکیردزبدز
ً
حتمدزکززکدیتزSecurityزSocialزخوازحفدظتزکنید.زمدز
مدزتمدسزبگیررد.زکگرزفقطزبهزکدیتزSecurityزSocialز
تعدکازافعدتزجدرگ رنیزکدیتتدنزیکزبهزسهزبدیزایزسدلز
جدرگ رنزنیدززاکیرد،زمیزتوانیدزبهزصویتزآنالرنزرکز
SecurityزSocialزآنالرنزیکزمداکمیزکهزایخوکستزتغییرز وز10زبدیزایزکلززندگیزتدنزمحدوازمیزکنیم.زتغییرزندمز
ندمزوزردزسدررزموکیازکدیتزخوازیکزکیکئهزندکاهزکردزوزسدررز قدنونیزوزکستثندهدیزارگرزج وزکرنزمحدوارتزهدزبهز
حسدبزنمیزآرد.زبرکیزمثدل،زممکنزکستزتغییرکتزایز
کل کمدتزیکزبرآویاهزمیزکنید،زبدزکستفداهزکززحسدبز
وضعیتزغیرشهروندکنزکهزنیدزمندزکصالحزکدیتزکستز
یکرگدنزوزشخصیزSocial Securityزmyزایخوکستز
ج وزکرنزمحدوارتزهدزمحسوبزنشوا.زکگرزبتوکنیدزثدبتز
کنید.زکگرزقدایزبهزکیکئهزایخوکستزکدیتزجدرگ رنزبهز
کنیدزکهزبرکیزجلوگیریزکززمشکالتزقدبلزتوجهزبهز
صویتزآنالرنزنیستید،زلطفدزبدزمدزتمدسزبگیررد.
کدیتزنیدززاکیردزکرنزمحدوارتزهدزایزمویازشمدزکعمدلز
نمیزگراا.
کگرزنیدززبهزتغییرزندمزخوازبرزیویزکدیتزفعلیزخواز
اکیرد،زمدزکززشمدزمیزخوکهیمزرکزایخوکستزسداهز
ببرکیزکسبزکطالعدتزبیشتر،زشمدیهزوزکدیتز
یکزتکمیلزکنیدزتدزبتوکنیدزبرخیزکززکسندازیکزمشدهدهز
سوشدلزسکیویرتیزشمدز(نشررهزشمدیهز
نمدرید.زمدزنیدززبهزمشدهدهزکصلزردزیونوشتزهدیز
)05-10002-FAزیکزمطدلعهزکنید.زکگرزشهروندز
گوکهیزشدهزتوسطزسدزمدنزصدایکنندهزاکیرم.ز
نیستید،زشمدیهزهدیزسوشدلزسکیویرتیزبرکیز
نمیزتوکنیمزکپیزکرنزکسندازردزکپیزگوکهیزشدهز
کفرکازغیرشهروندز(نشررهزشمدیهز)05-10096-FAز
توسطزافترزکسندازیسمیزیکزبپذرررم.
یکزمطدلعهزکنید.
برکیزایردفتزشمدیهزSecurityزSocialزردزکدیتز
تمدمزخدمدتزکدیتزمدزیکرگدنزهستند.زمدزهرگ ز
جدرگ رن،زبدردزوضعیتزشهروندیزکردالتزمتحدهزردز
برکیزکیکئهزخدمدتزکدیتزبهزشمد،زه رنهزکیزایردفتز
مهدجرت،زسنزوزهورتزخوازیکزکثبدتزکنید.زمدزبهز
نمیزکنیم.
مدیازشهروندیزکردالتزمتحدهزوزسنزشمدزبرکیز
صدویزکدیتزجدرگ رنزنیدززندکیرم،زکلبتهزبهزشرطیز
کهزکرنزمدکیازایزسوکبقزمدزوجوازاکشتهزبدشد.زمدز
تنهدزبرخیزکسندازیکزبهزعنوکنزمدیازشهروندیزکردالتز تمدمزخدمدتزکدیتزمدزیکرگدنزهستند.زمدزهرگ ز
متحدهزمیزپذرررم.زکرنزموکیازعبدیتندزکززگوکهیزتولدز
برکیزکیکئهزخدمدتزکدیتزبهزشمد،زه رنهزکیزایردفتز
کردالتزمتحده،زپدسپویتزکردالتزمتحده،زگوکهیزتدبعیتز نمیزکنیم.
ردزگوکهیزشهروندیزشمد.زکگرزشهروندزکردالتزمتحدهز
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بگیرردزکهزبیشزکززسنزکدملزبدزنشستگیزخوازبهز
کدیزکرانزکاکمهزاهید.زایزکرنزصویت،زم کردیزشمدز
کزززمدنیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسیدز
کف کرشزمیزردبد،زتدززمدنیزکهزایردفتزم کردزتوسطز
شمدزآغدززشوازوزردزتدززمدنیزکهزبهزسنز70زسدلگیز
برسید.

چطور واجد شرایط Social Security
میشوید
ایزحینزکدیزکرانزوزپراکختزمدلیدت،ز«کمتیدز»زSocialز
Securityزکسبزمیزکنید.زایزسدلز،2022زشمدزرکز
کمتیدززبهزکزکیزهرز1,510$زایآمدزگ کیشزاکاهزشده،ز
تدزسقفزحدککثرزچهدیزکمتیدززایزهرزسدل،زکسبز
ً
زکنید.زمعموالزمقدکیزپولزمویازنیدززبرکیزبهزاستز
می
آویانزرکزکمتیدززهرزسدلزبیشترزمیزشوا.

سن بازنشستگی کامل
کگرزمتولدزسدلزهدیز1943زتدز1960زبدشید،زسنیزکهز
ایزآنزم کردیزکدملزبدزنشستگیزقدبلزپراکختزکستز
بهزتدیرجزتدز67زسدلزکف کرشزمیزردبد.زایزسدلز،2022ز
کگرزسدلزتولدزشمدز1954زردزقبلزکززآنزکست،زشمدز
وکجدزشرکرطزایردفتزم کردیزکدملزSecurityزSocialز
هستید.زکززجدولززررزبرکیزپیدکزکرانزسنزکدملز
بدزنشستگیزخوازکستفداهزکنید.

بیشترزکفرکازبهز40زکمتیدزز(10زسدلزکدی)زنیدززاکیندزتدز
وکجدزشرکرطزم کردزبدشند.زکفرکازجوکنزترزبرکیزکرنکهز
وکجدزشرکرطزم کردیزکززکدیزکفتداگیزبدشندزردزکعضدیز
خدنوکاهزبرکیزکرنکهزوکجدزشرکرطزم کردیزبدزمدندگدنز
پسزکززفوتزکدیگرزبدشند،زبهزکمتیدززکمتریزنیدززاکیند.

آنچه که نیاز دارید در مورد مزایا
بدانید

سال تولد

م کردیزSecurityزSocialزتنهدزجدرگ رنزبخشیزکزز
ایآمدزشمدزایزهنگدمزبدزنشستهزشدنزردزکززکدیکفتدانز
ردزفوتزکرانزکست.زمبندیزپراکختزم کردیزشمد،ز
می کنزایآمدیزکستزکهزایزطولزمدتزکشتغدلزخوازبهزز
استزآویاهزکرد.زاکشتنزایآمدزبدالترزایزطولزعمرزبهز
ایردفتزم کردیزبدالتریزمنجرزمیزشوا.زکگرزچندزسدلز
کدیزنکراهزبدشید،زردزایآمدزکمیزاکشتهزبدشید،زممکنز
کستزمی کنزم کردیزشمدزنسبتزبهززمدنیزکهزبهزطویز
پیوستهزکدیزمیزکنیدزکمترزبدشد.

مزایای بازنشستگی
کنتخدبززمدنزآغدززایردفتزم کردیزبدزنشستگیز
رکیزکززمهمزتررنزتصمیمدتیزکستزکهزایزطولزعمرز
خوازمیزگیررد.زکگرزتصمیمزبگیرردززمدنیزکهزبهز
سنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسیدزایردفتزم کردیز
بدزنشستگیزیکزآغدززکنید،زمقدکیزم کردیزکدملزخوازیکز
ایردفتزخوکهیدزکرا.زکگرزقبلزکززیسیدنزبهزسنزکدملز
بدزنشستگی،زایردفتزم کردزیکزآغدززکنید،زمبلغزم کردیز
شمدزیکزکدهشزمیزاهیم.زشمدزمیزتوکنیدزتصمیمز
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سن بازنشستگی کامل

1943-1954

66

1955

66زسدلزوز2زمده

1956

66زسدلزوز4زمده

1957

66زسدلزوز6زمده

1958

66زسدلزوز8زمده

1959

66زسدلزوز10زمده

1960زبهزبعد

67

توجه :اگرچه سن کامل بازنشستگی در حال
افزایش است ،هنوز هم باید سه ماه قبل
از سالگرد تولد  65سالگی خود برای مزایای
 Medicareدرخواست بدهید .اگر بیشتر صبر
کنید ،ممکن است بیمه پزشکی Medicare
(قسمت  )Bو پوشش داروهای تجویزی (قسمت
 )Dهزینه بیشتری برایتان داشته باشد.

کگرزکدیزمیزکنید،زکمدزقبلزکززسنزکدملزبدزنشستگیز
شروعزبهزایردفتزم کردزکراهزکرد،زمدزرکزاالیزکززم کردیز
شمدزیکزبهزکزکیزهرزاوزاالیزایآمدزبدالترزشمدزکززحدز
سدالنه،زکدهشزمیزاهیم.زایزسدلز،2022زکرنزحدز
$19,560زکست.

بازنشستگی معوق
ایزصویتیزکهزبدزنشستگیزخوازیکزتدزبعدزکززسنز
کدملزبدزنشستگیزبهزتأخیرزبیندکزرد،زبستهزبهز
سدلزتولدتدنزم کردیزایردفتیزشمدزیکزبهزمی کنز
ایصدزمعینیزکف کرشزمیزاهیم.زمدزکرنزکف کرشزیکز
بهزطویزخواکدیزایزهرزمدهزکزززمدنیزکهزبهزسنزکدملز
بدزنشستگیزیسیدهزکرد،زتدززمدنیزکهزشروعزبهز
ایردفتزم کردزکراهزردزبهزسنز70زسدلگیزبرسیدز
(هرزکدکمزکهززواترزشروعزشوا)زکعمدلزمیزکنیم.زایز
وبزسدرتزمدزبهزنشدنیزwww.ssa.gov/benefits/
retirement/planner/delayret.htmlز(فقطزبهز
زبدنزکنگلیسی)زکطالعدتزبیشتریزایبدیهزکعتبدیز
بدزنشستگیزمعوقزکیکئهزشدهزکست.

ایزسدلیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزخواز
میزیسید،زمدزرکزاالیزکززم کردیزشمدزیکزبهزکزکیزهرز
سهزاالیزایآمدزبدالترزشمدزکززحدزمتفدوتزسدالنهز
($51,960زایزسدلز)2022زکدهشزمیزاهیم.زکرنزکمرز
تدزمدهیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسید،ز
کاکمهزاکیا.
هنگدمیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزیسیدرد،ز
میزتوکنیدزبهزکدیزکرانزکاکمهزاهیدزوزمدزصرفنظرز
کززمی کنزایآمدیزکهزکسبزمیزنمدرید،زم کردیز
بدزنشستگیزSecurityزSocialزشمدزیکزکدهشز
نمیزاهیم.

بازنشستگی زودهنگام
شمدزمیزتوکنیدزکززسنز62زسدلگیزشروعزبهزایردفتز
م کردزکنید.زکگرزبدزنشستگیزشمدززواهنگدمزبدشد،ز
ً
کنزتقرربدز0.5%زبهزکزکیزهرز
م کردیزشمدزیکزبهزمی
مدهزکهزایردفتزم کردیزخوازیکزقبلزکززیسیدنزبهزسنز
کدملزبدزنشستگیزشروعزکنید،زکدهشزمیزاهیم.ز
برکیزمثدل،زکگرزسنزکدملزبدزنشستگیزشمدز67ز
سدلزبدشد،زوززمدنیزکهز62زسدلهزهستیدزبرکیز
ایردفتزم کردیزSecurityزSocialزثبتزندمزکنید،زتنهدز
70%زایصدزکززم کردیزکدملزخوازیکزایردفتزمیزکنید.

برکیزکسبزکطالعدتزبیشترزایبدیهزتأثیرزکدیزبرزم کردیز
شمد،زبهزبهHow Work Affects Your Benefits
05-10069زNo.زPublicationز(تأثیر کار بر مزایای
شما،زشمدیهزنشررهز ،05-10069فقطزبهززبدنز
کنگلیسی)زمرکجعهزکنید.
توجه :در مورد افرادی که کار میکنند و پرداختهای
مزایای ازکارافتادگی  Social Securityیا  SSIرا
دریافت مینمایند ،قوانین درآمد متفاوتی اعمال
میشود .آنها باید بالفاصله تمام درآمد خود را به ما
گزارش کنند و مهم نیست که چقدر درآمد دارند.

پسزکززتصمیمزگیریزایزخصوصززمدنزآغدززایردفتز
م کرد،زمیزتوکنیدزایخوکستزم کردیزبدزنشستگیز
SecurityزSocialزیکزایزwww.ssa.gov/benefits/
retirement/apply.htmlز(فقطزبهززبدنزکنگلیسی)ز
کیکئهزاهید.

مزایای بازنشستگی برای افرادی که همسر
خود را از دست دادهاند

اگر کار میکنید و مزایا دریافت مینمایید

کگرزم کردیززنزردزمرازبیوهزیکزایردفتزمیزکنید،ز
میزتوکنیدزایزسنز62زسدلگیزبهزسرکغزم کردیز
بدزنشستگیزخوازبرورد،زکلبتهزبدزفرضزکرنکهزم کردیز
بدزنشستگیزشمدزبیشزکززمقدکیزم کردریزبدشدز
کهزبرکسدسزایآمدزهمسرزمرحومزخوازایردفتز
میزنمدرید.زکغلبزمیزتوکنیدزشروعزبهزایردفتزرکیز
کززم کردزبهزمی کنزکمترزنمواهزوزوقتیزبهزسنزکدملز
بدزنشستگیزمیزیسیدزمیزتوکنیدزکززم کردیزارگرزبهز
می کنزکدملزبهرهزمندزشورد.زقوکنینزمرتبطزپیچیدهزو،ز

شمدزمیزتوکنیدزبهزکدیزکرانزکاکمهزاکاهزوزبدززهمز
م کردیزبدزنشستگیزبگیررد.زایآمدزشمدزایزمدهیز
کهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسیدز(ردزپسزکزز
آن)زمی کنزم کردیزSecurityزSocialزشمدزیکزکدهشز
نمیزاهد.زایزوکقع،زکدیزکرانزبیشترزکززسنزکدملز
بدزنشستگیزمیزتوکندزم کردیزشمدزیکزکف کرشز
اهد.زبدزکرنزحدل،زکگرزایزمدهزهدیزقبلزکززسنزکدملز
بدزنشستگی،زایآمدزشمدزکززحدزمعینیزبیشترزشوا،ز
ندچدیرمزم کردیزشمدزیکزکدهشزاهیم.
ایازم کرد
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بستهزبهزوضعیتزشمد،زمتفدوتزهستند.زپسزبهترز
کستزبدزرکیزکززنمدرندگدنزمدزایزمویازگ رنهزهدیز
موجوازصحبتزکنید.

مدهزطولزبکشد.زکگرزایزهنگدمزکیکئهزایخوکستزموکیاز
زررزیکزکیکئهزاهید،زممکنزکستزسررعترزبتوکنیمزبهز
ایخوکستزشمدزیسیدگیزکنیم:

برکیزکسبزکطالعدتزبیشترزایزمویازم کردیز
بدزنشستگی،زبهزRetirement Benefits
ز
(05-10035زNo.ز)Publicationز(مزایای
بازنشستگی،زنشررهزشمدیهز،05-10035زفقطزبهز
زبدنزکنگلیسی)زمرکجعهزکنید.

زسوکبقزپ شکیزوزتدیرخزهدیزایمدنزکززپ شکدن،ز
ایمدنگرکن،زبیمدیستدنزهد،زکلینیکزهدزوزمداکدیکن.
زنتدرجزآزمدرشگدهیزوزنتدرجزسدررزتستزهد.
زندم،زنشدنی،زشمدیهزتلفنزوزنمدبرزپ شکدن،ز
ایمدنگدهزهدزوزبیمدیستدنزهد.

مزایای ازکارافتادگی

زندمزتمدمزاکیوهدریزکهزآنهدزیکزمصرفزمیزکنید.
زندمزکدیفرمدردنزوزوظدرفزشغلیزکهزایز15زسدلز
گذشتهزاکشتهزکرد.

کگرزبهزالیلزوضعیتزجسمیزردزیوکنیزکهزکنتظدیز
میزیوازحدکقلزرکزسدلزطولزبکشدزردزمنجرزبهزمرگز
شوازنمیزتوکنیدزکدیزکنید،زممکنزکستزوکجدزشرکرطز
م کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialزبدشید.

مزایای شما ممکن است مشمول مالیات باشد

قوکنینزکزکدیکفتداگیزمدزبدزطرحزهدیزبیمهزشرکتزهدیز ببرخیزکززکفرکایزکهزSecurityزSocialزایردفتزمیزکنندز
موظفزبهزپراکختزمدلیدتزبرزم کردیزخوازهستند.ز
خصوصیزردزسدررزنهداهدیزاولتیزمتفدوتزکست.ز
وکجدزشرکرطزبوانزبرکیزکزکدیکفتداگیزکززسدزمدنزردزرکز حدواز%40زکززایردفتزکنندگدنزفعلیزم کردیزمدزمدلیدتز
برندمهزارگرزبهزکرنزمعندزنیستزکهزشمدزوکجدزشرکرطز م کردیزخوازیکزپراکختزمیزکنند.
م کردیزکزکدیکفتداگیزمدزخوکهیدزبوا.
کگرزکظهدیندمهزمدلیدتیزفدیکلزیکزبهزعنوکنزرکز"فرا"ز
تسلیمزکنیدزوزکلزایآمدزشمدزبیشزکزز$25,000ز
اکشتنزندمهزکیزکززپ شکزخوازمبنیزبرزکرنکهز
بدشد،زموظفزبهزپراکختزمدلیدتزبرزم کردیزخواز
کزکدیکفتداهزهستیدزبهزکرنزمعندزنیستزکهزبهزطویز
هستید.زکگرزکظهدیندمهزمدلیدتیزمشترازتسلیمز
خواکدیزوکجدزشرکرطزم کردیزکزکدیکفتداگیزSocialز
Securityزهستید.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشترزایبدیهز میزکنید،زایزصویتیزموظفزبهزپراکختزمدلیدتز
هستیدزکهزایآمدزکلزشمدزوزهمسرتدنزبیشزکزز
م کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialزبهزمزایای
ازکارافتادگیز(نشررهزشمدیهز)05-10029-FAزمرکجعهز $32,000زبدشد.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشتر،زبدز
کنید.زشمدزمیزتوکنیدزایخوکستزم کردیزکزکدیکفتداگیز تلفنزیکرگدنزServiceزRevenueز،Internalزبهزشمدیهز
1-800-829-3676زتمدسزبگیررد.
SecurityزSocialزیکزایزوبزسدرتزمدزبهزنشدنیز
www.ssa.gov/benefits/disabilityز(فقطزبهززبدنز
کنگلیسی)زکیکئهزکنید.

مزایا برای خانواده شما

ممکنزکستزکفرکازکززجملهزکواکدنیزکهزایآمدزوزمندبعز هنگدمیزکهزشروعزبهزایردفتزم کردیزبدزنشستگیزردز
کزکدیکفتداگیزSecurityزSocialزمیزکنید،زممکنزکستز
کمیزاکشتهزوزاچدیزکزکدیکفتداگیزهستند،زوکجدز
سدررزکعضدیزخدنوکاهزنی زوکجدزشرکرطزایردفتزم کردز
شرکرطزپراکختزهدیزکزکدیکفتداگیزکززطررقزبرندمهز
SSIزبدشند.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشترزایبدیهز،SSIز بدشند.زبهزعنوکنزمثدل،زممکنزکستزایزشرکرطززررزبهز
همسرزشمدزم کردزتعلقزبگیرا:
بهز(05-11000( SupplementalزNo.زPublication
)Security Income )SSIز(نشرره شمدیهز،05-11000ز
زکگرزکوز62زسدلهزردزمسنزترزبدشد.
فقطزبهززبدنزکنگلیسی)زمرکجعهزکنید.
زایزهرزسنیزبدشدزوزکززکواازشمدزمرکقبتزکندز
کگرزاچدیزکززکدیزکفتداگیزشدرد،زایخوکستزم کردیز
(کواازشمدزبدردزاکیکیزسنزکمترزکزز16زسدلزردز
کزکدیکفتداگیزیکزایزکسرعزوقتزکیکئهزبدهیدزچونزممکنز
ندتوکنزبواهزردزایزذرلزسدبقهزشمدزمشمولزم کردیز
کستزبریسیزایخوکستزهدیزکزکدیکفتداگیزچندرنز
SecurityزSocialزبدشد).
ایازم کرد
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زایزصویتیزکهزهنوززایخوکستزم کردزیکزکیکئهز
نکراهزکرد،زحدکقلزاوزسدلزکزززمدنزطالقزکوزکززشمدز
سپریزشدهزبدشد.

همچنینزممکنزکستزم کردزبهزفرزندکنزمجرازشمدزکهز
اکیکیزشرکرطززررزکستزپراکختزگراا:
زکمترزکزز18زسدلزسنزاکشتهزبدشند.

زحدکقلز62زسدلهزبدشد.

ز18زردز19زسدلهزبدشند،زکمدزبهزعنوکنزاکنشزآموزز
تمدمزوقتزبهزمدیسهزکبتدکریزردزابیرستدنزبروند.

زمتدهلزنبدشد.

زاکیکیزحدکقلز18زسدلزسنزوزکزکدیکفتداگیزوکجدز
شرکرطزبدشندز(کزکدیکفتداگیزبدردزقبلزکزز22ز
سدلگیزآغدززشدهزبدشد).

زبستهزبهزشرکرط،زمستحقزایردفتزم کردزبرزکسدسز
کدیزخوازکهزمعدال/بدالترزکززنصفزمقدکیزکدملزمندیجز
ایزپروندهزشمدست،زنبدشد.

مزایای بازماندگان

تحتزشرکرطزخدص،زمدزهمچنینزمیزتوکنیمزبهزفرزندز
شوهرزردززنزشمدز(کززکزاوکجزقبلی)،زنوه،زفرزندزفرزندز
شوهرزردززنزشمد،زردزفرزندخوکندهزم کردزپراکختزکنیم.ز
کگرزپسزکززشروعزبهزایردفتزم کرد،زصدحبزفرزندز
شدرد،زکطالعدتزکواازیکزبهزمدزبدهیدزتدزمشخصز
کنیمزکهزآردزکواازوکجدزشرکرطزایردفتزم کردزهستزردز
خیر.

وقتیزفوتزمیزکنید،زممکنزکستزخدنوکاهزشمدزبرز
کسدسزکدیتدنزوکجدزشرکرطزایردفتزم کردزبدشند.
کعضدیزخدنوکاهزکهزمیزتوکنندزم کردزبگیرندزعبدیتندزکزز
زنزردزمرازبیوهزکه:
زحدکقلز60زسدلهزبدشد.

اعضای خانواده چقدر میتوانند دریافت
کنند؟

زحدکقلز50زسدلهزوزکزکدیکفتداهزوکجدزشرکرطزبدشد.
زایزهرزسنیزبدشدزوزکززکواازشمدزمرکقبتزکند،ز
بهزشرطیزکهزکواازاکیکیزسنزکمترزکزز16زسدلز
ردزندتوکنزوکجدزشرکرطزبواهزردزایزذرلزسدبقهزشمدز
مشمولزم کردیزSecurityزSocialزبدشد.

هرزعضوزخدنوکاهزمیزتوکندزوکجدزشرکرطزایردفتز
م کردیزمدهدنهزکیزتدزسقفزنیمیزکززمی کنزم کردیز
بدزنشستگیزردزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialزشمدز
بدشد.زبدزکرنزحدل،زایزمویازکلزمقدکیزپولیزکهزبهز
شمدزوزخدنوکاهزتدنزپراکختزمیزشوازمحدوارتزوجواز
اکیا.زکرنزمحدوارتزمتفدوتزکست،زکمدزبهزطویزکلیزبهز
می کنز%150زتدز%180زایصدزم کردیزبدزنشستگیزردز
م کردیزکزکدیکفتداگیزشمدزکست.

فرزندکنزشمدزنی زمیزتوکنندزم کردزایردفتزکنند،زچندنچهز
کزاوکجزنکراهزبدشندزو:
زکمترزکزز18زسدلزسنزاکشتهزبدشند.
ز18زتدز19زسدلهزبدشند،زکمدزبهزعنوکنزاکنشزآموزز
تمدمزوقتزبهزمدیسهزکبتدکریزردزابیرستدنزبروند.

اگر طالق گرفتهاید

زاکیکیزحدکقلز18زسدلزسنزوزکزکدیکفتداهزوکجدز
شرکرطزبدشندز(کزکدیکفتداگیزبدردزقبلزکزز22ز
سدلگیزآغدززشدهزبدشد).

کگرزطالقزگرفتهزکرد،زممکنزکستزهمسرزسدبقزشمدز
برزکسدسزایآمدتدنزوکجدزشرکرطزایردفتزم کردزبدشد.ز
ایزبرخیزشرکرط،زممکنزکستزآنهدزم کردزایردفتز
کند،زحتیزکگرزشمدزم کردزایردفتزنکنید.زبرکیزکرنکهز
همسریزکهزطالقزاکاهزشدهزکستزوکجدزشرکرطز
بدشد،زبدرد:

عالوهزبرزکرن،زوکلدرنزشمدزمیزتوکنندزبرکسدسزایآمدز
شمدزم کردزایردفتزکنند،زکگرزحدکقلزبرکیزنیمیزکزز
ه رنهزهدیزخوازبهزشمدزوکبستهزبدشند.

زکززشروعزیکبطهززندشوریزویزحدکقلز10زسدلز
گذشتهزبدشد.
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کرنزحدل،زایزمویازمقدکیزپولیزکهزمیزتوکندزایزهرزمدهز
بهزرکزخدنوکاهزپراکختزشوا،زمحدوارتیزوجوازاکیا.ز
کرنزمحدوارتزمتفدوتزکست،زکمدزبهزطویزکلیزبهزمی کنز
%150زتدز%180زایصدزم کردیزشمدزکست.

یک مورد پرداخت پس از مرگ
کگرزبهزکندکزهزکدفیزکمتیدززاکشتهزبدشید،زممکنزکستز
رکزبدیزپراکختزبهزمی کنز$255زپسزکززمرگتدنزکنجدمز
شوا.زممکنزکستزکرنزم کردزبهزهمسرزردزفرزندکنز
کوچکزشمدزپراکختزشوا،زکلبتهزبهزشرطیزکهزآنهدز
کل کمدتزخدصیزیکزبرآویاهزکنند.

هنگامی که آماده درخواست مزایا
بودید

اگر طالق گرفته باشید و همسر سابقتان زنده
باشد

شمدزبدردزایخوکستزخوازبرکیزم کردزیکزحدوازچهدیز
مدهزقبلزکززتدیرخیزکهزمیزخوکهیدزم کردیزشمدز
برقرکیزشوا،زکیکئهزکنید.زکگرزهنوززآمداهزایخوکستز
برکیزم کردیزبدزنشستگیزنیستیدزکمدزبهزآنزفکرز
میزکنید،زبدردزبهزوبزسدرتزمدزبهزنشدنیززررزبروردز
وزکززبرندمهزیر زبدزنشستگیزمدزکستفداهزکنید:ز
www.ssa.gov/benefits/retirementز(فقطز
بهززبدنزکنگلیسی).زبرکیزکیکئهزایخوکستزم کردیز
کزکدیکفتداگیزردزبدزمدندگدن،زبدردزایزکسرعزوقتزپسزکزز
وکجدزشرکرطزشدن،زکرنزکدیزیکزکنجدمزاهید.

کگرزطالقزگرفتهزکرد،زممکنزکستزپسزکززفوتزشمدز
همسرزسدبقتدنزبرزکسدسزایآمدزشمدزوکجدزشرکرطز
ایردفتزم کردیزبدزمدندگدنزبدشد.زچنینزفرایزبدرد:
زحدکقلز60زسدلزسنزاکشتهز(ردز50زسدلهزوزندتوکنز
وکجدزشرکرطزبدشد)زوزبهزمدتزحدکقلز10زسدلزبدز
شمدزکزاوکجزکراهزبدشد.

زایزهرزسنیزبدشدزوزکززکواکیزمرکقبتزکندزکهز
شمدزمیزتوکنیدزایخوکستزم کردزیکزایزوبزسدرتزمدزبهز
برکسدسزایآمدهدیزشمدزمشمولزم کردزبدشد.
نشدنیزwww.ssa.gov/benefits/retirementز
زبرزکسدسزکدیزخوازکهزمعدال/بدالترزکززکلزمبلغزبیمهز (فقطزبهززبدنزکنگلیسی)زکیکئهزکنید.
مندیجزایزپروندهزشمدست،زمستحقزایردفتزم کردز
SecurityزSocialزکگرزشمدزرکزحسدبزشخصیز
نبدشد.
Social Securityزmyزاکیرد،زشمدزمیزتوکنیدزبرآویاز
زایزحدلزحدضرزکزاوکجزنکراهزبدشد،زمگرزکرنکهزکزاوکجز م کردیزبدزنشستگیزشخصیزخوازیکزایردفتزکنیدز
مجدازویزپسزکززسنز60زسدلگیزردزپسزکززسنز
وزتدثیرکتزسندیروهدیزسنزبدزنشستگیزمتفدوتز
50زسدلگیزایزصویتزندتوکنزوکجدزشرکرطزبوانزوی،ز یکزمشدهدهزکنید.زکگرزاکیکیزحسدبزشخصیز
یخزاکاهزبدشد.
Social Securityزmyززنیستید،زمیزتوکنیدزرکزحسدبز
ایزآایسزwww.ssa.gov/myaccountزکرجدازکنیدز
م کردیزپراکختزشدهزبهزهمسرزسدبقزشمدزبرزمی کنز
(فقطزبهززبدنزکنگلیسی).
م کردیزبدزمدندگدنزارگرزکهزم کردزیکزبرکسدسزسوکبقز
ایآمدهدیزشمدزایردفتزمیزکنند،زتأثیریزنمیزگذکیا.

الزم است چه درخواستهایی ارائه بدهید

توجه :اگر فوت کرده باشید و همسر سابق شما
پس از  60سالگی مجدداً ازدواج کند ،ممکن است بر
اساس کار شما یا کار همسر جدیدش  -هر کدام
که بیشتر باشد  -واجد شرایط دریافت مزایای
 Social Securityباشد.

وقتیزایخوکستزم کردزمیزاهیدزکززشمدزمیزخوکهیمز
برخیزکسندازیکزکیکئهزکنید.زکرنزکسندازبهزنوعزم کردریز
کهزبرکرشدنزایخوکستزمیزاهید،زبستگیزاکیا.زکیکئهز
کرنزکسندازبهزمدزکمکزخوکهدزکرازتدزم کردیزشمدز
یکزسررعزترزپراکختزکنیم.زشمدزبدردزکصلزمدکیازردز
یونوشتزهدیزگوکهیزشدهزتوسطزافترزصدایکنندهزیکز
کیکئهزکنیدز-زمدزنمیزتوکنیمزفتوکپیزیکزقبولزکنیم.

بازماندگان شما چقدر دریافت خواهند کرد؟
بدزمدندگدنزشمدزایصدیزکززم کردیزپدرهزSocialز
ً
زکنندزکهزمعموالزبرکیز
Securityزشمدزیکزایردفتزمی
هرزکدکمز%75زتدز%100زمی کنزم کردیزشمدزکست.زبدز
ایازم کرد
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پرزکرانزایخوکستزیکزفقطزبهزخدطرزکرنکهزتمدمزمدکیاز همچنینزشمدیهزمسیرردبیزمؤسسهزمدلیزشمدزنیدزز
مویازنیدززیکزندکیرد،زبهزتأخیرزنیندکزرد.زمدزبرکیزتهیهزآنهدز اکیرمزتدزمطمئنزشورمزپراکختزم کردیزمدهیدنهزشمدز
بهزحسدبزصحیحزصویتزبگیرا.
بهزشمدزکمکزمیزکنیم.
برخیزکززکسندایزممکنزکستزایزهنگدمزثبتزندمزبرکیز کگرزن ازرکزمؤسسهزمدلیزحسدبزندکیرد،زردزکگرز
ترجیحزمیزاهیدزم کردیزخوازیکزبدزکدیتزکعتبدییز
SecurityزSocialزنیدززاکشتهزبدشیدزعبدیتندزکز:
ایردفتزکنید،زمیزتوکنیدزجهتزبرندمهزکدیتزDirectز
زکدیتزSecurityزSocialزشمدز(ردزسدبقهزشمدیهز
®Expressزثبتزندمزکنید.زبدزExpressز،®Directز
شمد).
ً
زهدزمستقیمدزبهزحسدبزکدیتزشمدزوکیر ز
پراکخت
زگوکهیزتولدزشمد.
میزشوا.زرکزگ رنهزارگرزپراکختزکهزمیزتوکنیدزآنز
یکزایزنظرزبگیررد،زحسدبزکنتقدلزکلکترونیکیزکست.ز
زگوکهیزتولدزکواکدنزشمدزوزشمدیهزSocialز
کرنزحسدبزکمزه رنهزکهزاولتزفدیکلزآنزیکزبیمهز
Securityزآنهدز(کگرزبرکیزآنهدزایخوکستزمیزاهید).
کراهزکستزبهزشمدزکمکدنزبهرهزمندزشدنزکززکمنیتزوز
زگوکهیزشهروندیزکردالتزمتحدهزردزوضعیتز
یکحتیزپراکختزهدیزخواکدیزیکزمیزاهد.
مهدجرتزقدنونیزکگرزشمدز(ردزرکزکواا)زایزکردالتز
متحدهزمتولدزنشدهزکرد.

برنامه Supplemental Security
 ،Income (SSIعالمت اختصاری به
انگلیسی(

زگوکهیزتولدزهمسرتدنزوزشمدیهزSecurityزSocialز
وی،زکگرزبرکیزم کردزبرزکسدسزایآمدزشمدز
ایخوکستزمیزاهد؛
زگوکهیزکزاوکجزشمدز(کگرزجهتزایآمدزهمسرز
ثبتزندمزکراهزردزکگرزهمسرتدنزبرکیزایآمدزشمدز
ثبتزندمزمیزنمدرد).

کگرزایزSecurityزSocialزخوازایآمدزوزمندبعز(چی هدریز
کهزمدلکزآنهدزهستید)زمحدوایزاکیرد،زممکنزکستز
SSIزبهزکمکزشمدزبیدرد.زتأمینزه رنهزهدیزSSIزکزز
محلزایآمدهدیزمدلیدتیزعمومیزصویتزمیزگیرازنهز
کززمدلیدتزهدیزSecurityز.Social

زکویکقزپدردنزخدمتزوظیفهزشمد،زایزصویتیزکهز
خدمتزنظدمیزکنجدمزاکاهززکرد.

زجدردتررنزفرمزW-2زشمد،زردزکظهدیندمهزمدلیدتیزتدن،ز زپراکختزهدیزمدهیدنهزیکزبهزکفرکاز65زسدلهزردزمسنزترز
ردزکسدنیزکهزندبیندزردزندتوکنزوکجدزشرکرطزهستند،ز
کگرزخواکشتغدلزهستید.
کنجدمزمیزاهد.زایزهنگدمزتعیینزکرنکهزآردزوکجدزشرکرطز
ایزصویتزنیدززبهزکسندازارگر،زایزهنگدمزکیکئهز
SSIزهستیدزردزخیر،زبخشیزکززایآمدزوزبرخیزکززمندبعز
ایخوکستزبهزشمدزکطالعزمیزاهیم.
شمدزیکزایزنظرزنمیزگیررم.زبرکیزنمونه،زکتومبیلزوز
ً
خدنهزشمدزمعموال،زکموکلزبهزحسدبزنمیزآرند.

مزایا را چطور پرداخت میکنیم

شمدزبدردزپراکختزهدیزSecurityزSocialزخوازیکز
بهزطویزکلکترونیکیزایردفتزکنید.زرکیزکززیکهزهدریز
کهزمیزتوکنیدزبرکیزایردفتزم کردیزخوازکنتخدبزکنیدز
کززطررقزوکیر زمستقیمزبهزحسدبزشمدزایزرکیزکزز
موسسدتزمدلیزکست.زوکیر زمستقیمزیکهیزسداهزوز
کمنزبرکیزایردفتزپراکختزهدیزشمدزکست.زایزهنگدمز
ً
کیکئهزایخوکست،زحتمدزاستهزچکزردزوضعیتزحسدبز
خوازیکزبهزهمرکهزاکشتهزبدشید.زمدزبهزکرنزکطالعدتزوز

برکیزکیکئهزایخوکستز،SSIزمیزتوکنیدزکرنزفرآرندزیکز
آغدززکنیدزوز-ایزبرخیزموکیا-زمیزتوکنیدزبیشترزردز
همهزایخوکستزندمهزیکزبهزصویتزآنالرنزبدزمرکجعهز
بهزwww.ssa.gov/applyforbenefitsز(فقطزبهز
زبدنزکنگلیسی)زپرزکنید.زبرکیزگرفتنزنوبتزمرکجعهز
بدزنمدرندهزافترزSecurityزSocialزمحلی،زمیزتوکنیدزبدز
شمدیهزیکرگدنز1-800-772-1213زبدزمدزتمدسزبگیررد.
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حق درخواست تجدید نظر
کگرزبدزتصمیمزکتخدذزشدهزایزمویازایخوکستزخواز
موکفقزنیستید،زمیزتوکنیدزایخوکستزتجدردزنظرز
بدهید.زشمدزمیزتوکنیدزبدزکمکزیکرگدنزکززسویزمد،ز
شکدرتزخوازیکزتقدرمزردزنمدرندهزکیزکنتخدبزکنیدزتدز
ایزکرنزکدیزبهزشمدزکمکزکند.زمدزمیزتوکنیمزایبدیهز
سدزمدنزهدریزکهزبرکیزردفتنزنمدرندهزبهزشمدزکمکز
میزکنند،زآگدهیزهدریزبهزشمدزبدهیم.زبرکیزکسبز
کطالعدتزبیشترزایبدیهزفرآرندزکعترکضزوزکنتخدبز
نمدرنده،زبهزحق شما برای به زیر سؤال بردن
تصمیمی که برای ادعای شما گرفته میشود
(نشررهزشمدیهز)05-10058-FAزمرکجعهزکنید.

حساب آنالین
«»my Social Security
ککنونزبهزآسدنیزمیزتوکنیدزرکزحسدبزشخصیز
my Social Securityزآنالرنزبرکیزبریسیزایآمدهدز
وزکطالعزکززبرآویازم کردیزخوازکرجدازکنید.زهمچنینز
میزتوکنیدزکززحسدبزکمنزSocial Securityزmyززبرکیز
ایردفتزکدیتزجدرگ رنزشمدیهزSecurityزSocialز
کستفداهزکنیدز(موجوازایزبرخیزکردلتزهدزوزایزمنطقهز
کلمبید).زکگرزایزحدلزحدضرزم کردزایردفتزمیزکنید،ز
همچنینزمیزتوکنید:ندمهزتدئیدزم کردیزخوازیکزایردفتز
کنید.
زشمدیهزتلفنزوزآایسزخوازیکزتغییرزاهید.

شمدزایزصویتیزمیزتوکنیدزرکزحسدبزشخصیز
Social Securityزmyزکرجدازکنیدزکهزحدکقلز18ز
سدلهزبواه،زشمدیهزSecurityز،Socialزنشدنیز
کرمیلزمعتبرزوزنشدنیزپستیزکردالتزمتحدهز
اکشتهزبدشید.زبرکیزکرجدازحسدبزبهزوبزسدرتز
www.ssa.gov/myaccountز(فقطزبهززبدنز
کنگلیسی)زمرکجعهزکنید.زالزمزکستزبهزکمکزرکیزکزز
شرکدیزمدزایزکحرکززهورتزکدیبر،زحسدبیزکرجدازکنیدز
وزکززپیدمزوکیهزهدزبرکیزمرکحلزبعدیزپیرویزکنید.

Medicare
Medicareزبرندمهزبهدکشتیزهمگدنیزکشویزمدزبرکیز
کفرکاز65زسدلهزردزمسنزترزوزبرکیزبسیدییزکززکفرکاز
اچدیزکزکدیکفتداگیزکست.
نبدردزMedicareزیکزبدزMedicaidزکشتبدهزبگیررد.ز
Medicaidزرکزبرندمهزمرکقبتزهدیزبهدکشتیزبرکیز
کفرکازاکیکیزایآمدهدیزکمزوزمندبعزمحدوازکست.ز
کاکیکتزخدمدتزبهدکشتیزوزکنسدنیزردزکاکیکتزخدمدتز
کجتمدعیزبرندمهزMedicaidزیکزکجرکزمیزکنند.زبرخیز
کززکفرکازفقطزبرکیزرکزبرندمهزوکجدزشرکرطزهستند،ز
ایزحدلیزکهزبرخیزبرکیزهرزاوزبرندمهزMedicareزوز
Medicaidزوکجدزشرکرطزمیزبدشند.

قسمتهای Medicare
زSecurityزSocialشمدزیکزایزMedicareزکصلیز(قسمتز
Aزوزقسمتز)Bزثبتزندمزمیززکند.

زندمهزتدئیدزم کردیزخوازیکزایردفتزکنید.

زMedicareزقسمتزAز(بیمهزبیمدیستدنی)زبهز
پراکختزه رنهزمرکقبتزهدیزبیمدیستدنیزتوأمزبدز
بستریزشدنزایزبیمدیستدنزردزمرکک زپرستدییز
تخصصیز(بهزانبدلزبستریزشدنزایزبیمدیستدن)ز
برکیزمدتیزمحدوازکمکزمیزکند.زقسمتزAز
همچنینزه رنهزهدیزبرخیزکززمرکقبتزهدیزخدنگیز
وزمرکقبتزهدیزتسکینیزبیمدیکنزمرکحلزآخرززندگیز
یکزنی زپراکختزمیزکند.

ززرکزکدیتزMedicareزجدرگ رنزایخوکستزکنید.
ززفرمزهدیزSSA-1099زردزSSA-1042Sزیکزبرکیزفصلز
مدلیدتیزایردفتزکنید.
ززوکیر زمستقیمزیکزبرقرکیزکنیدزردزتغییرزاهید،
زکززایردفتزپستیزآنزاستهزکززکطالعیهزهدیز
سدزمدنزکهزبهزصویتزآنالرنزایزاسترسزهستند،ز
صرفزنظرزکنید.

زMedicareزقسمتزBز(بیمهزپ شکی)زبهزپراکختز
استم ازخدمدتزپ شکدنزوزسدررزکیکئهزاهندگدنز
خدمدتزمرکقبتی،زمرکقبتزهدیزسرپدری،ز
مرکقبتزهدیزایمدنیزخدنگی،زوزنی زپراکختزه رنهز
استگدهزهدیزپ شکیزبدزطولزعمرزکدیکرازبدال،زوز
برخیزخدمدتزپیشگیرکنهزکمکزمیزکند.

زکگرزگیرندهزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityز،Socialز
پراکختزهدیز،SSIزردزهرزاوزهستید،زاستم ازخواز
یکزگ کیشزکنید.
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ً
PlanزAdvantageزMedicareز(کهزقبالزبدزعنوکنز
ز
قسمتزCزشندختهزمیزشد)زشدملزتمدمزم کردزوز
خدمدتزتحتزپوششزقسمتزAزوزقسمتزBز-ز
اکیوهدیزنسخهزاکیزوزم کردیزبیشترزنظیرزبیندری،ز
شنوکریزوزاندکنپ شکیز-زکستزکهزایزرکزطرحز
تجمیعزگراردهزکست.
زMedicareزقسمتز)MedicareزDزپوششزاکیوهدیز
نسخهزکی)زبهزتدمینزه رنهزاکیوهدیزنسخهزکیز
کمکزمیزکند.

چه کسی واجد شرایط دریافت Medicare
قسمت ( Aبیمه بیمارستانی) است؟
بیشترزکفرکازپسزکززیسیدنزبهز65زسدلگی،زکزز
م کردیزقسمتزAزبهرهزمندزمیزشوند.زکگرزوکجدز
شرکرطزایردفتزم کردیزSecurityزSocialزردزRailroadز
BoardزRetirementزبدشید،زبهزشکلزخواکدیزوکجدز
شرکرطزکرنزبیمهزنی زخوکهیدزبوا.زردزممکنزکستزبرز
مبندیزکدیزهمسرتدنز(کززجملهزهمسریزکهزکززویز
طالقزگرفتهزکرد)زوکجدزشرکرطزبدشید.زارگرکنزوکجدز
شرکرطزکرنزبیمهزمحسوبزمیزشوندززررکزکدیمندکنز
اولتیززفدقدزپوششزSecurityزSocialزهستندزکهز
مدلیدتزMedicareزیکزپراکختزکراهزکند.

برخیزکفرکازایزمعرضزخطرهدیزبهدکشتیز
زرستزمحیطیزوکجدزشرکرطز«قسمتز»Aزهستندزوز
میزتوکنندزایز«قسمتز»Bزوز«قسمتز»Dزثبتزندمز
کنند.زکرنزکفرکازاچدیزبیمدییزمرتبطزبدزآزبستز(پنبهز
نسوز)زهستندزوزاستکمز10زسدلزپیشزکززتشخیصز
بیمدییزحدکقلزششزمدهزایزبخشزلینکلنزمونتدندز
بواهزکند.

چه کسی واجد شرایط  Medicareقسمت B
است؟

ً
تقرربدزهمهزکفرکازوکجدزشرکرطز«قسمتز»Aزمیزتوکنندز
کزز«قسمتز»Bزبهرهزمندزشوند.ز«قسمتز»Bزکختیدییز
ً
کستزوزشمدزمعموالزحقزبیمهزمدهدنهزمیزپراکزرد.ز
ایزسدلز،2022زحقزبیمهزمدهدنهزکستدندکیاز$170.10ز
کست.زبرخیزکفرکازکهزایآمدزبیشتریزاکیند،زحقزبیمهز
بیشتریزپراکختزمیزکنند.

Medicare Advantage Plan
هرزکسزکهزاکیکیزبیمهزبیمدیستدنیزMedicareز
(قسمتز)Aزوز(قسمتز)Bزکستزمیزتوکندزبهز
PlanزAdvantageزMedicareزبپیوندا.زMedicareز
PlanزAdvantageزشدملزکرنزطرحزهدیزبیمهزکست:

کگرزبهزمدتز24زمدهزم کردیزکزکدیکفتداگیزSocialز
Securityزیکزایردفتزکنید،زوکجدزشرکرطزایردفتزبیمهز
بیمدیستدنیز(قسمتز)Aزخوکهیدزبوا.

زطرحزهدیزبیمهزMaintenanceزHealthز
)HMOز،Organizationزعالمتزکختصدییزبهز
کنگلیسی).

کگرزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialزیکزبهزالیلز
کرنکهزبهزکسکلروززآمیوتروفیکزجدنبیز(بیمدییزلوز
گررنگ)زمبتالزهستیدزایردفتزمیزکنید،زنیدزیزنیستز
کهز24زمدهزصبرزکنیدزتدزوکجدزشرکرطزگرارد.

زطرحزهدیزبیمهزOrganizationزProviderزPreferredز
،)PPOزعالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی).

همچنین،زکسیزکهزاچدیزندیسدریزاکئمزکلیهزبواهز
وزنیدزمندزاردلی زردزپیوندزکلیهزکست،زایزصویتیزوکجدز
شرکرطز«قسمتز»Aزکستزکهزبهزکندکزهزکدفیزکدیز
کراه،زردزهمسرزردزفرزندزرکزکدیگرزوکجدزشرکرطزبدشد.
کگرزکرنزکل کمدتزیکزبرآویاهزنکنید،زممکنزکستزقدایز
بهزایردفتزبیمهزبیمدیستدنیزMedicareزبدزپراکختز
رکزحقزبیمهزمدهدنهزبدشید.زبرکیزکسبزکطالعدتز
بیشتر،زبدزشمدیهزیکرگدنزمدزتمدسزبگیرردزردزبهز
Medicare.govزمرکجعهزکنید.

زطرحزهدیزبیمهز)PFFSزFee-for-Serviceز،Privateز
عالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی).
ز)SNPsزPlansزNeedsز،Specialزعالمتزکختصدییزبهز
کنگلیسی).
ممکنزکستزعالوهزبرزحقزبیمهزMedicareزقسمتز
Bزخوا،زمجبویزبهزپراکختزحقزبیمهزمدهدنهزارگریز
بهزالیلزم کردیزکضدفیزکیکئهزشدهزتوسطزMedicareز
PlanزAdvantageزبدشید.
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چه کسی می تواند برنامه Medicare
(قسمت  )Dرا دریافت کند؟

)1-800-633-4227ز)1-800-MEDICAREزوزردز
کگرزندشنوکزردزکمزشنوکزهستید،زبدزشمدیهزTTY،ز
1-877-486-2048تمدسزبگیررد.
توجه :اگر زمانی که برای اولین بار واجد شرایط
شدید ،در (قسمت  )Bو (قسمت  )Dثبتنام نکنید
ممکن است به دلیل تاخیر در ثبتنام ،برای مدتی
که پوشش (قسمت  )Bو (قسمت  )Dرا دارید،
مجبور به پرداخت جریمه شوید .همچنین ممکن
است برای ثبتنام مجبور شوید منتظر بمانید که
باعث تاخیر پوشش بیمه مربوطه شما خواهد
شد.

هرزفرازبرخویاکیزکززMedicareزکصلیز(قسمتزAزردز
قسمتز،)Bزوکجدزشرکرطزایردفتزپوششزاکیوهدیز
تجور یزطرحزMedicareزکستز(قسمتز.)Dزم کردیز
قسمتزDزبهزعنوکنزرکزطرحزمستقلزردزموجوازایز
AdvantageزMedicareزمویازکستفداهزقرکیزمیزگیرند،ز
مگرزایزصویتیزکهزشمدزرکزطرحزprivateزMedicareز
)PFFSز)fee-for-serviceزاکشتهزبدشید.زم کردیز
اکیوریزایزهرزاوزبرندمهزرکسدنزکست.زپیوستنزبهز
طرحزاکیوهدیزتجور یزMedicareزاکوطلبدنهزکست،زوز
سدکندنزپویتویرکوزردزکشویهدیزخدیجیزقسمتزBزیکز
شمدزبهزالیلزبرخویاکییزکززکرنزپوششزبیمهزبدردزحقز
بهزطویزخواکدیزایردفتزنمیزکنند.زآنهدزبدردزکرنزم کردزیکز
بیمهزمدهدنهزبیشتریزپراکختزکنید.
خواشدنزکنتخدبزکنند.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشتر،ز
بهزبهز(Medicareز(05-10043زNo.زPublication
(نشررهزشمدیهز،05-10043زفقطزبهززبدنزکنگلیسی)ز
مرکجعهزکنید.

چه زمان باید برای  Medicareدرخواست
بدهم؟

کگرزایزحدلزحدضرزم کردزایردفتزنمیزکنید،زبدردزحدواز
سهزمدهزقبلزکززویوازبهز65زسدلگیزخوازبدزمدزتمدسز
بگیرردزوزبرکیزبرندمهزMedicareزثبتزندمزکنید.زکگرز
حتیزتصمیمزندکیردزایز65زسدلگیزبدزنشستهزشوردز
بدززبدردزبرکیزبرندمهزMedicareزثبتزندمزکنید.

اگر دارای Health Savings Account
 ،)HSAعالمت اختصاری به انگلیسی)
هستید

کگرززمدنیزکهزبرکیزبرندمهزMedicareزثبتزندمزمیزکنیدز
کگرزهمزککنونزکززم کردیزSecurityزSocialزردزکمکزه رنهز حسدبزHSAزاکیرد،زایزآنزصویتزنمیزتوکنیدززمدنیزکهز
BoardزRetirementزRailroadزبهرهزمندزهستید،زچندز بیمهزMedicareزشمدزشروعزمیزشوازایزحسدبHSAز
مدهزپیشزکززکرنزکهزوکجدزشرکرطزMedicareزشوردزبدز
پراکختیزوزمشدیکتزاکشتهزبدشید.زکگرزپسزکززشروعز
شمدزتمدسزمیزگیررمزوزکطالعدتزالزمزیکزبرکیزشمدز
شدنزبرندمهزMedicareزایزپراکختزبهزحسدبزHSAز
میزفرستیم.زکگرزایزرکیزکزز50زکردالتزمتحده،زوزردز
خوازمشدیکتزکنید،زممکنزکستزمحکومزبهزجررمهز
کردلتزوکشینگتنزایزسی،زج کررزمدیردندزشمدلی،ز
مدلیدتیزشورد.زکگرزتصمیمزاکیردزبهزحسدبزHSAزخواز
گوکم،زسدمدئوزآمررکد،زردزج کررزوررجینزکردالتزمتحدهز
پراکختیزوزمشدیکتزاکشتهزبدشید،زنبدردزبرکیزم کردیز
زندگیزمیزکنید،زمدزبهزصویتزخواکدیزشمدزیکزایز
SecurityزSocialز،Medicare،زردزRetirementزRailroadز
زندمز
برندمهزMedicareزقسمتزAزوزقسمتزBزثبت
)RRBز،Boardزعالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی)ز
میزکنیم.زبدزکرنزوجوا،زکززآنجدئیکهزشمدزبدردزبرکیز
ایخوکستزاهید.
(قسمتز)Bزحقزبیمهزپراکختزکنید،زحقزکنتخلبز
توجه :پوشش حق بیمه رایگان قسمت  Aشش
اکیردزآنزیکزیازکنید.
ماه قبل از تاریخی که برای ( Medicareیا مزایای
مدزبهزطویزخواکدیزشمدزیکزایزبرندمهزاکیوهدیز
 ،)Social Security/RRBدرخواست میدهید شروع
نسخهزکیزMedicareز(قسمتز)Dزثبتزندمزنخواهیمز
میشود ،اما قبل از اولین ماهی که واجد شرایط
کرا.ز(قسمتز)Dزکختیدییزکستزوزشمدزبدردزآنز
برنامه  Medicareشدید ،آغاز نخواهد شد .برای
یکزبهزصویتزکختیدییزکنتخدبزکنید.زبرکیزکسبز
اجتناب از جریمه مالیاتی ،باید حداقل شش
جدردتررنزکطالعدتزایبدیهز،Medicareزکززوبسدرتزززززززززز
Medicare.govاردنزکنیدزردزبدزشمدیهزتلفنزیکرگدنز
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زمدلیدتزSecurityزSocialزیکزجهتزایآمدزبیشترزکزز
$147,000زپراکختزنمیزکنید.

ماه قبل از اینکه برای برنامه  Medicareدرخواست
میکنید ،مشارکت و پرداخت به حساب  HSAخود
را متوقف کنید.

مالیاتهای  Medicareسال 2022

"کمک بیشتر” در پرداخت هزینههای
داروهای نسخهدارMedicare

زشمدزوزکدیفرمدرتدنزهرزکدکمز%1.45زپراکختز
میزکنید.

کگرزمندبعزوزایآمدزشمدزکندازکست،زممکنزکستزبرکیز
پراکختزاکیوهدیزنسخهزاکیزخوازایزبرندمهزMedicareز
قسمتز،Dزوکجدزایردفتزکمکزبیشترزبدشید.زنقشز
مدزکرنزکستزکهزشمدزیکزکززچگونگیزوکجدزشرکرطز
بوان،زآگدهزکنیمزوزایخوکستزشمدزیکزبرکیزایردفتز
کمکزبیشتر،زبهزجرردنزبیندکزرم.زبرکیزآگدهیزکززکرنکهز
وکجدزایردفتزکرنزکمکزهدزهستیدزردزبرکیزایخوکستز
آن،زبدزشمدیهزیکرگدنزمدزتمدسزبگیرردزردزبهزوبسدرتزمدز
بهزنشدنیز(www.ssa.gov/extrahelpفقطزبهززبدنز
کنگلیسی)زمرکجعهزکنید.

زکگرزخواکشتغدلزهستید،ز%2.9زمیزپراکزرد.
زمدلیدتزهدیزMedicareزبرکیزتمدمزایآمدزشمدز
پراکختزمیزشوا؛زهیچزمحدوارتیزوجوازندکیا.
زمدلیدتزهدیزMedicareزارگریزبرکیزکفرکازبدزایآمدز
بدالزوجوازاکیا.

امتیازهای کار در سال 2022

زشمدزبهزکزکیزهرز$1,510زایآمدیزکهزکسبز
میزکنید،زرکزکمتیدززSecurityزSocialزتدزحدککثرز
چهدیزکمتیدززایزسدلزایردفتزمیزکنید.

کمک برای هزینههای دیگر Medicare

زککثرزکفرکازبهز40زکمتیدززنیدززاکیندزتدزوکجدزشرکرطز
م کردیزبدزنشستگیزبدشند.

کگرزایآمدزوزمندبعزمحدوایزاکیردزممکنزکستزکردلتز
شمدزحقزبیمهزMedicareزشمدزوزایزبرخیزموکیا،ز
سدررزه رنهزهدیزپ شکیز«نقدی»،زمدنندزکسویکتزوز
سهمزبیمهزیکزبرکیزشمدزپراکختزنمدرد.
تنهدزکردلتزشمدزمیزتوکندزایزکرنزمویازتصمیمزبگیراز
کهزآردزشمدزوکجدزایردفتزکمک،زتحتزکرنزبرندمهز
هستیدزردزخیر.زکگرزخوازیکزوکجدزشرکرطزمیزاکنید،ز
بدز،Medicaidزخدمدتزکجتمدعیزردزافترزخدمدتز
بهدکشتیزوزکنسدنیزتمدسزبگیررد.زبدزمرکجعهز
بهزMedicare.gov/contactsز(فقطزبهززبدنز
کنگلیسی)زردزگرفتنزشمدیهز1-800-MEDICAREز
)1-800-633-4227؛ز1-877-486-2048ز)TTY:ز
میزتوکنیدزشمدیهزآنهدزیکزایردفتزکنید.

زکفرکازجوکنزترزبهزکمتیدزهدیزکمتریزنیدززاکیندزتدزوکجدز
شرکرطزم کردیزکززکدیکفتداگیزبدشندزردزبرکیزکرنکهز
کعضدیزخدنوکاهزآنهدزوکجدزشرکرطزم کردیزبدزمدندگدنز
شوند.

میانگین مزایای ماهیانه Social Security
برآورد شده در سال 2022
زهمهزشدغالنزبدزنشسته:ز$1,657

زشدغلزبدزنشستهزفقطزبدزرکزهمسرزسدلخویاه:ز
$2,753
زشدغالنزکزکدیکفتداه:ز$1,358

برخی حقایق درباره Social Security

زشدغلزکزکدیکفتداهزبدزهمسرزجوکنزوزحدکقلزرکز
فرزند:ز$2,383

مالیاتهای  Social Securityسال 2022

زهمهزبیوهزهدیززنزوزمرازسدلخویاه:ز$1,553

زشمدز%6.2زوزکدیفرمدیزشمدزهمز%6.2زپراکختز
میزکند.

زمرازردززنزبیوهزجوکنزاکیکیزاوزفرزند:ز$3,187

زکگرزخواکشتغدلزهستید،ز%12.4زمیزپراکزرد.

ایازم کرد
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زجدرگ رنزSSA-1099/1042Sزیکزایردفتزکنید.

نرخهای پرداخت ماهیانه  SSIسال 2022

زایزصویتیزکهزهیچزگونهزتغییرکتیزندکشتهزبدشیدز
وزکردلتزشمدزهمکدییزاکشتهزبدشد،زبرکیزکدیتز
جدرگ رنزSecurityزSocialزایخوکستزبدهید.

(شدملزمبدلغزکضدفیزکردلتیز-ایزصویتزوجوا-ز
نمیزشوا)

ز$841زبرکیزرکزنفر
برخیزکززکرنزخدمدتزفقطزبهززبدنزکنگلیسیزایز
استرسزهستند.زمدزجهتزکمکزبهزشمدزبرکیزکنجدمز
ز$1,261زبرکیزرکززوج
کدیهدیزSecurityز،Socialزهنگدمیزکهزبهزرکزافترز
SecurityزSocialزمرکجعهزمیزکنید،زخدمدتزترجمهز
شفدهیزیکرگدنزیکزبهزصویتزتلفنیزردزحضوییزایز
یکهزهدیزمختلفیزبرکیزتمدسزبدزمد،زکززجملهزبهزصویتز کختیدیتدنزقرکیزمیزاهیم.
آنالرن،زبدزتلفنزوزحضوییزوجوازاکیا.زمدزآمداهزکرمزتدزبهز
سؤکالتتدنزپدسخزاکاهزوزبهزشمدزخدمتزکنیم.زSocialز
Securityزبیشزکزز85زسدلزکستزکهزبدزکیکئهزم کردز
کگرزبهزکرنترنتزاسترسیزندکیرد،زمدزخدمدتزخواکدیز
وزحمدرتزمدلیزبهزمیلیونزهدزنفرزایزسرکسرزسفرز
زندگیزخوا،زبهزتأمینزکمنیتزکمروززوزفراکزکمکزکراهز زردایزیکزکززطررقزتلفنزایز24زسدعتزشبدنهزیوزز
وز7زیوززهفتهزکیکئهزمیزاهیم.زبدزشمدیهزیکرگدنز
کست.
1-800-772-1213زتمدسزبگیررد؛زردزچندنچهز
ندشنوکزردزکمزشنوکزهستید،زبدزشمدیهزTTYزمد،زرعنیز
،1-800-325-0778زتمدسزبگیررد.
آسدنزتررنزیکهزکنجدمزاکانزکدیهدیزمربوطزبهزSocialز
ایزصویتیزکهزنیدززاکشتهزبدشیدزبدزکسیزصحبتز
Securityزکززمکدنزهدیزمختلف،زمرکجعهزبهزنشدنیز
کنید،زرکیزکززکدیکندنزمیزتوکندزکززسدعتز7زصبحزتدز
www.ssa.govز(فقطزبهززبدنزکنگلیسی)زکست.ز
8زشب،زاوشنبهزتدزجمعهزبهزتمدسزهدیزشمدزپدسخز
میزتوکنیدزکدیهدیززردایزیکزکنجدمزبدهید.
بدهد.زجهتزخدمدتزترجمهزیکرگدنزمد،زایزحینزپخشز
زبرکیزHelpزExtraزجهتزه رنهزهدیزطرحزاکیوهدیز
پیدمزهدیزخواکدیزصوتیزبهززبدنزکنگلیسیزپشتزخطز
نسخهزاکیزMedicareزایخوکستزبدهید.
سدکتزبمدنیدزتدززمدنیزکهزرکزنمدرندهزپدسخزبدهد.ز
نمدرندهزبدزرکزمترجمزتمدسزمیزگیرازتدزایززمینهز
زبرکیزبیشترزکنوکعزم کردزایخوکستزبدهید.
تمدستدنزبهزشمدزکمکزنمدرد.زکگرزنتوکنیدزکدیزخوازیکز
زنسخهزهدیزنشرردتزمدزیکزمشدهدهزکنید.
بدزتلفنزکنجدمزاهید،زبرکیزشمدزنوبتزتنظیمزمیزکنیمز
تدزبهزافترزSecurityزSocialزمحلزخوازمرکجعهزکنید.ز
زپدسخزسؤکالتزمتدکولزیکزایردفتزنمدرید.
ترتیبیزاکاهزمیزشوازکهزایزهنگدمزمرکجعهزشمدزبهز
هنگدمیزکهزرکزحسدبزSocial Securityزmyزکرجداز
کرنزافتر،زمترجمزایزآنجدزحدضرزبدشد.زطیزیوزهدیز
میزکنید،زحتیزمیزتوکنیدزکدیهدیزبیشتریزیکزکنجدمز
شلوغ،زکززشمدزمیزخوکهیمزصبویزبدشیدززررکزممکنز
اهید.
کستزبوقزکشغدلززردایزیکزبشنوردزردزمدتززمدنز
بیشتریزیکزپشتزخطزایزکنتظدیزبمدنید.زمشتدقزکیکئهز
زصویتزوضعیتزSecurityزSocialزخوازیکزبریسیز
خدمتزبهزشمدزهستیم.
کنید.

تماس با Social Security

با ما تماس بگیرید

به وبسایت ما مراجعه کنید

زایآمدهدیزخواتدنزیکزتأریدزکنید.
زندمهزتأریدزم کردزیکزچدپزکنید.
زکطالعدتزسپراهزمستقیمزخوازیکزتغییرزاهید.
زرکزکدیتزMedicareزجدرگ رنزایخوکستزکنید.
ایازم کرد
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ویزیتهای مطب را رزرو کنید
میزتوکنیدزبدزوکیازکرانزکدزپستیزخوازایزصفحهز
وبزlocatorزofficeز(افترردب)زمد،زن ارکتررنزافترزبهز
خوازیکزپیدکزکنیدز(فقطزبهززبدنزکنگلیسیزایزاسترسز
کست).
کگرزمیزخوکهیدزمدکیکیزیکزبهزهمرکهزبیدویردزتدزآنهدزیکز
ً
ببینیم،زبهزردازاکشتهزبدشیدزکهزکرنزمدکیازحتمدزبدردز
کصلزردزکپیزگوکهیزشدهزتوسطزسدزمدنزصدایکنندهز
بدشند.
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