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شماره و کارت Social Security شما

رامشربرایرهشارهردنربهرامشاکرSoرتراکشر هرامشرنیشزر
دااید.رمشرازرامشاکرSoرتراکشر هرامشرامشربرایرثبتر

داآمدهشیتشنرورتعیینرواجدرارایطربودنرامشربرایر
مزایشیرSoرتراکشر هرامشروربرخیرازرخدمشمردولتیر

استفشدکرمیرهنیم.ربسیشایرازرمؤسسشمرمؤسسهر
مشلی،رمشنندربشنکرهشرورارهترهشیراعتبشایرنیزردار

هنگشمرافتتشحرحسشبرامشاکرامشراار
داخواسترمیرهنند.

اگررفردیرغیراهروندرهستیدرههردارایشالمر
متحدکرزندگیرمیرهنید،رممکنراستر

بهرامشاکرSoرتراکشر هرامشرنیشزردااتهر
بشاید.ربرایرهسبراطالعشمربیشتر،ربهر

شماره های Social Security برای افراد غیرشهروندر
)نشریهرامشاکرFA-05-10096(رمراجعهرهنید.ر
اگررموقتًشربرایرهشاربهرایشالمرمتحدکرآمدکراید،ربه

Foreign Workers and Social Security Numbersرر

10107-05ر.مNرnمرSهار bرP)(ر)کارگران خارجی 
و شماره های Security Security،رنشریهرامشاکر

10107-05،رفقطربهرزبشنرانگلیسیرداردسترسر
است)رمراجعهرهنید.

چطور می توانم شماره و کارت 
دریافت کنم؟

بهرمنظوارااائهرداخواسترامشاکرورهشامر
Soرتراکشر هرامشربشید:

ر mتمF)رApplication for a Social Security Cardر	
SS-5(ر)یک درخواست کارت Social Security،ر
فرمرSS-5،رفقطربهرزبشنرانگلیسیرداردسترسر

است)راارتکمیلرهنید.

دارداخلراینرنشریهراا

1 چطوارمیرتوانمرامشاکرورهشامردایشفترهنم؟ر

3 چقدارهزینهردااد؟ر

3 آیشرانواعرمختلفیرازرهشامروجودردااد؟ر

3 چطوارمیرتوانمرامشاکرSoرتراکشر هرامشرااربرایرفرزندمردایشفترهنم؟ر

4 اگررنشمرمنرتغییررهندرچطوا؟ر

4 چطواراطمینشنرحشصلرهنمرههرسوابقمردقیقراست؟ر

5 اگرروضعیترمهشجرمریشراهروندیرمنرتغییررهندرچطوا؟ر

5 اگررهشامرمنرگمریشردزدیدکراودرچطوا؟ر

6 چطوارمیرتوانمرازرامشاکرSoرتراکشر هرامشرخودرمحشفظترهنم؟ر

6 تمشسربشرSoرتراکشر هرامشر

https://www.linkedin.com/company/ssa
https://youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.facebook.com/socialsecurity
https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10107.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
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ر اصلرمدااکریشراونواترهشیرگواهیرادکرتوسطر	
سشزمشنرصشداهنندکراارااائهردهید.رنمیرتوانیمرهپیر
یشرهپیرگواهیرادکرتوسطردفترراسنشدراسمیراار

بپذیریم.رتمشمراسنشدرزیرربشیدردارحشلرحشضررمعتبرر
بشاندر)منقضیرنشدکربشاند):

وضعیتراهروندیریشرمهشجرمرایشالمرمتحدکر	ر
]ازرجملهرمجوزرndه کmمHرfمرnSکSmتهpکDر

شDH)رSoرتراکش،رعالئمراختصشایربهرزبشنر
انگلیسی)ر)وزاامرامنیترداخلی)ربرایرهشاردار

ایشالمرمتحدک[.

سن.	ر

هویت.	ر

امشرمیرتوانیدرداخواسترهشامرSocialر
Soرتراکشر)فرمرSS-5)رااربهرهمراکرمدااهتشنربهر

دفتر Social Security محلیرااائهردهیدر)فقطربهر
زبشنرانگلیسیرداردسترسراست).

برایرهرراخصربشرسنر12رسشلریشربیشتررههر
داخواسترامشاکرورهشامرSoرتراکشر هرامشردااد،ر

مصشحبهرحضوایرضروایراست،رحتیراگررداخواستر
ااروالدریشرسرپرسترازرطرفرهودکرامضشرهند.

وضعیت شهروندی یا مهاجرت:رفقطرمیرتوانیمر
اسنشدرخشصیرااربهرعنوانراثبشمراهروندیرایشالمر

متحدکربپذیریم.راینرمواادراشملرگواهیرتولدرایشالمر
متحدک،رپشسپوامرایشالمرمتحدک،رگواهیرتشبعیتریشر

گواهیراهروندیراست.راگرراهروندرایشالمرمتحدکر
نیستید،رSoرتراکشر هرامشرازرامشرمیرخواهدرمدااکر

فعلیرمهشجرتیرایشالمرمتحدکرخودراارااائهرنمشیید.ر
اسنشدرقشبلرقبولراحتمشلیرعبشاتندراز:

ر I-551رmتمPermanent Resident Card, Fر)فرمر	
I-551،رهشامراقشمتردائم)ر)گرینرهشام،راشملر

ویزایرمهشجرتیرقشبلرخواندنربشردستگشکربهرهمراکر
پشسپوامرخشاجیرمنقضیرنشدکرامش).

ر Arrival/Departure Record, I-94ر)سوابقر	
واود/خروج)،ربهرهمراکرپشسپوامرخشاجیر

منقضیرنشدک.

ر ,)EAD)رEmployment Authorization Cardر	 I-766
]عالئمراختصشایربهرزبشنرانگلیسی[رمجوزرهشا)ر

)هشامرمجوزرااتغشل).

دانشجویشنربینرالمللیربشیدراسنشدربیشتریراار
ااائهردهند.ربرایرهسبراطالعشمربیشتر،ربهر

 International Students and Social Security
10181-05ر.مNرnمرSهار bرP)رNumbers(ر)دانشجویشنر

بین المللی و شماره های Social Security،رنشریهر
امشاکر10181-05،رفقطربهرزبشنرانگلیسیردار

دسترسراست)رمراجعهرهنید.

سن:راگرردارایشالمرمتحدکرمتولدرادکراید،ربشیدر
گواهیرتولدرایشالمرمتحدکرخودراارااائهردهیدر)دار

صوامروجود،ربشیدرآنراارااائهرنمشیید).راگررگواهیرتولدر
وجودرندااد،رممکنراستربتوانیمریکیرازرمدااکرزیرراار

ازرامشربپذیریم:

ر پروندکرمذهبیرتشکیلرادکرقبلرازرسنر5ر	
سشلگیرههرتشایخرتولدرامشراارنششنردهد.

ر سوابقرتولدرامشرداریکربیمشاستشنرایشالمرمتحدک.	

ر پشسپوام.	

اگررمتولدریکرهشوارخشاجیرهستید،ربشیدرگواهیر
تولدرهشوارخشاجیرخودراارااائهردهیدر)اگرریکرگواهیر

داراختیشارداایدریشرمیرتوانیدرظرفر10راوزرهشایرآنراار
تهیهرهنید).راگررنتوانیدرآنراارتهیهرهنید،رممکنراستر

بتوانیمرپشسپوامرخشاجیرامشرااربهرهمراکریکیرازر
مواادرزیررقبولرهنیم:

ر dتهCرnSکdرsکRرnSکnهmتکPر رwfهLرI-551ر	
)هشامراقشمتردائمرقشنونی).

ر dتماکRرکترSتهpکD/ هvرتتAرI-94ر	
)سوابقرواود/خروج).

هویت:رفقطرمیرتوانیمراسنشدرخشصیرااربهرعنوانر
اوااقرهویتیربپذیریم.رسندرقشبلرقبولربشیدرمعتبرر

بودکر)یعنیرتشایخشرمنقضیرنشدکربشاد)رورنشم،ر
اطالعشمرانشسشییرورترجیحًشرعکسرجدیدیرازرامشر
ااردااتهربشاد.رSoرتراکشر هرامشرداخواسترمیرهندر

گواهیرنشمهراانندگیرش.U.،رهشامرانشسشییرغیراانندکر
صشدارادکرتوسطرایشلت،ریشرپشسپوامرش.U.رااربهرعنوانر

سندرهویترمششهدکرهند.راگرراسنشدرمشخصیرههر
میرخواهیمراارداراختیشارندااید،رداخواسترمیرهنیمر

ههراسنشدردیگریراارببینیم،رازرجمله:

ر هشامرانشسشییرهشامند.	

ر هشامرانشسشییرمداسه.	

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10181.pdf
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ر 	.(Mکdهشامربیمهربهدااتیر)بجزرهشامرکتهار

ر هشامرانشسشییرااتشرایشالمرمتحدک.	

ر حکمرفرزندخواندگی.	

ر بیمهرنشمهرعمر.	

ر سندرازدواجر)فقطردارصوامرتغییررنشم).	

تمام اسناد یا باید اصل بوده یا کپی 
گواهی شده توسط سازمان صادرکننده 

باشد. نمی توانیم کپی این اسناد یا کپی 
گواهی شده توسط دفتر اسناد رسمی را 

بپذیریم.رممکنراسترازریکرسندربرایردورهدفر
استفشدکرهنیم.ربهرعنوانرمثشل،رممکنراسترازر

پشسپوامرایشالمرمتحدکرامشرهمربهرعنوانرمداکر
تشبعیترورهمرهویتراستفشدکرهنیم.ریشرمیرتوانیمرازر

گواهیرتولدرایشالمرمتحدکرامشربرایرتعیینرسنر
ورتشبعیتراستفشدکرهنیم.ربا این حال، شما باید 

حداقل دو سند جداگانه ارائه دهید.

بهرمحضراینکهرهمهراطالعشمراارداراختیشاردااتیمر
ورمدااکرامشراارازرادااامرصشداهنندکراستعالمر

نمودیم،رهشامرSoرتراکشر هرامشرامشرااربرایتشنرپستر
خواهیمرهرد.

چقدر هزینه دارد؟
امشاکرورهشامرSoرتراکشر هرامشرهیچرهزینهرایرندااد.ر

اگرراخصیرخواستربرایردایشفترامشاکریشرهشامر
ازرامشرپولیردایشفترهند،رلطفًشربهریشدردااتهربشایدر

ههراینرخدمشمراایگشنراست.رامشرمیرتوانیدرتالشر
برایردایشفترهزینهراارازرطریقرتمشسربشرfمرکارOffر

 هتکnکGرتمSاکInspرکShر)دفترربشزاسرهل)ربهرآداسر
https://oig.ssa.govرگزااشردهیدر)فقطربهرزبشنر

انگلیسیرداردسترسراست).

آیا انواع مختلفی از کارت وجود دارد؟
مشرسهرنوعرهشامرSoرتراکشر هرامشرااربرایتشنرصشدار

میرهنیم.ردارتمشمرهشامرهشرنشمرورامشاکرSocialر
Soرتراکشرامشرداجرادکراست.

ر دارنوعراولرهشامرفقطرنشمرورامشاکرSocialر	
Soرتراکشرامشرداجرادکراست.رافرادیرههراینرنوعر

هشامراارداراختیشاردااندرمیرتوانندربدونرمحدودیتر
هشارهنند.رمشرآنرااربرایرافرادرزیررصشدارمیرهنیم:

اهروندانرایشالمرمتحدک.	ر

افرادردااایروضعیتراقشمتردائمرقشنونی.	ر

ر نوعردومرهشامرنشمرورامشاکرامشراارنششنردادکر	
وراعالمرمیرهندر“ONLYرWORKرFORرVALIDر

AUTHORIZATIONرشDHرWITH”ر)“فقطربرایرهشار
بشرمجوزرشDHرمعتبرراست”).رمشراینرنوعرهشامراار

برایرافرادیرههربهرطوارقشنونیرامشرموقتردارایشالمر
متحدکرپذیرفتهرادکراندرورمجوزرهشارشDHرااردااند،ر

صشدارمیرهنیم.

ر نوعرسومرهشامرنشمرورامشاکرامشراارنششنردادکرور	
اعالمرمیرهندر“EMPLOYMENTرFORرVALIDرNOT”ر

)“برایراستخدامرمعتبررنیست”).رمشرآنرااربرایر
افرادراهلرهشواهشیردیگررههریکیرازرارایطرزیرراار

برآوادکرمیرسشزند،رصشدارمیرهنیم:

بهرطوارقشنونیربدونراجشزکرهشارازرشDHردارایشالمر	ر
متحدکرپذیرفتهرادکراند،رامشربشریکردلیلرمعتبرر
غیرهشایرنیشزربهرامشاکرSoرتراکشر هرامشردااند.

بهردلیلرالزامرقشنونرفداالرنیشزربهرامشاکرSocialر	ر
Soرتراکشردااندرتشربتوانندرمزایشریشرخدمشمراار

دایشفترهنند.

 Social Security چطور می توانم شماره
را برای فرزندم دریافت کنم؟

فکررخوبیراسترههروقتیرفرزندتشنربهردنیشرآمدر
امشاکرایرااربرایشربگیرید.رهنگشمرداخواسترگواهیر

تولدرفرزندتشن،رمیرتوانیدربرایرامشاکرSoرتراکشر هرامشر
ویرنیزرداخواستربدهید.رسشزمشنردولتیرههرگواهیر
تولدراارصشدارمیرهندراطالعشمرفرزندرامشراارداراختیشار

مشرمیرگذااد.رمشرهشامرSoرتراکشر هرامشرااربرایتشنر
پسترخواهیمرهرد.

یشرمیرتوانیدرمنتظرربمشنیدروردارهرردفترردلخواکرSocialر
Soرتراکشرداخواستربدهید.راگررمنتظرربمشنید،ربشیدر

مدااکرسن،رهویتروروضعیتراهروندیرایشالمر
متحدکرفرزندرخودراارااائهردهید.ربشیدرمدااکرنسبتر

https://oig.ssa.gov
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یشرمسئولیترخودردارقبشلرهودکراارنششنردهید.ر
همچنینربشیدرمدااکراثبشمرهویترخودرااربهرمشر

نششنربدهید.رمشربشیدرسوابقرتولدرفرزندرامشراار
تأییدرهنیمرههرمیرتواندرتشر12رهفتهربهرزمشنرالزمر

برایرصدوارهشامراضشفهرهند.ربرایرتأییدرسوابقرتولد،ر
Soرتراکشر هرامشربشردفتریرههرآنراارصشدارهردکراستر

تمشسرمیرگیرد.

فرزندخواندگی:رمشرمیرتوانیمربرایرفرزندخواندکر
امشرقبلرازراتمشمرفرزندخواندگیرامشاکراختصشصر

بدهیم،رامشرممکنراسترترجیحربدهیدرمنتظرر
بمشنید.رسپسرمیرتوانیدربشراستفشدکرازرنشمر

جدیدرفرزندتشنربرایرامشاکرداخواستربدهید.ر
اگررمیرخواهیدربرایراهدافرمشلیشتیرادعشییر
ااردارموادرفرزندتشنرمطرحرهنیدردارحشلیرههر

فرزندخواندگیرهنوزربهراتمشمرنرسیدکراست،ربشر
ادااکرداآمدرداخلیرتمشسرگرفتهرور,W-7AرmتمFر

 Application for Taxpayer Identification Number
for Pending U.S. Adoptionsرر)فرمرW-7A،ر

داخواسترامشاکرانشسشییرمشلیشمردهندگشنر
برایرفرزندخواندگیردارحشلرانجشمرایشالمرمتحدک)ر
اارداخواسترهنید.ربرایرهسبراطالعشمربیشترر

بهرSocial Security Numbers for Childrenر
((ر)شماره های  (Pرb هارSمرnرN10023-05ر.م

Social Security برای کودکان،رنشریهرامشاکر-05
10023،رفقطربهرزبشنرانگلیسیرداردسترسراست)ر

مراجعهرهنید.

اگر نام من تغییر کند چطور؟
اگررنشمرخودرااربهرطوارقشنونیربهردلیلرازدواج،رطالق،ر

حکمردادگشکریشرهرردلیلردیگریرتغییرربدهید،ربشیدر
بهرSoرتراکشر هرامشراطالعردهیدرتشربتوانیمرهشامر

اصالحرادکرااربرایتشنرتهیهرهنیم.راگررهشارمیرهنید،ر
اینرموضوعرااربهرهشافرمشیرخودرنیزربگویید.راگرردار

هنگشمرتغییررنشمراینرموضوعرااربهرمشراطالعرندهید،ر
ممکنراست:

ر بشزپرداخترمشلیشمرامشربشرتأخیررمواجهراود.	

ر دستمزدرامشربهرطوارصحیحردارسوابقرSocialر	
Soرتراکشرداجرنشود،رههرممکنراسترمزایشیر
Soرتراکشر هرامشرامشرااردارآیندکرهشهشردهد.

راگرربهرتغییررنشمردارهشامرSoرتراکشر هرامشرخودرنیشزر
دااید،ربشیدرسندیراارههرثشبترهندرتغییررنشمرامشر

قشنونیربودکراسترااربهرمشرنششنردهید.راسنشدیرههر
آنهشرااربهرعنوانرمداکرتغییررنشمرقشنونیرمیرپذیریم،ر

عبشاتندراز:

ر سندرازدواج.	

ر حکمرطالق.	

ر گواهیرتشبعیترههرنشمیرجدیدردارآنرذهرر	
ادکربشاد.

ر حکمردادگشکربرایرتغییررنشم.	

اگررسندیرههربهرعنوانرمداکرتغییررنشمرقشنونیرااائهر
میردهید،راطالعشمرهشفیرااربرایرانشسشییرامشردار
سوابقرمشرداراختیشارقراارندهدریشراگررنشمرخودرااربیشر

ازردورسشلرقبلرتغییرردادکرایدر)اگررهمتررازر18رسشلر
سنردااید،رچهشارسشلرقبل)،ربشیدرمدااکرانشسشییر
دااایرنشمرقدیمیرخودرااربهرمشرنششنردهیدر)چنشنکهر
دارسوابقرمشروجودردااد).رمشرمدااکرانشسشییرههر

نشمرقدیمیرامشردارآنهشرآمدکرامشرمنقضیرادکربشادر
اارقبولرخواهیمرهرد.

اگررمداکرانشسشییربرراسشسرنشمرقدیمیرخودردار
اختیشارندااتهربشاید،رممکنراسترمداکرانشسشییر

منقضیرادکردااایرنشمرجدیدرامشرااربپذیریمربهر
ارطیرههربتوانیمرهویترامشرااربهرداستیردار

سوابقرخودرتأییدرهنیم.

هشامرجدیدرامشرهمشنرامشاکرهشامرقبلیرااردااار
خواهدربود،رامشرنشمرجدیدتشنردارآنرذهررادکراست.

چطور اطمینان حاصل کنم که سوابقم 
دقیق است؟

هشافرمشیرامشرهررسشلهریکرهپیرازرفرمرW-2ر
)اظهشانشمهرحقوقروردستمزد)رامشرااربرایرمشر

میرفرستد.رمشرنشمرورامشاکرSoرتراکشر هرامشرامشر
دارفرمرW-2رااربشرپروندکرهشیرخودرمقشیسهرمیرهنیم.ر

مشرداآمدهشیرذهررادکردارفرمرW-2رااربهرسوابقر
داآمدهشیرSoرتراکشر هرامشرامشراضشفهرمیرهنیم.

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
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مهمراسترههرنشمرورامشاکرSoرتراکشر هرامشرامشردار
هشامرSoرتراکشر هرامشربشرسوابقردستمزدرهشافرمشیتشنر

ورفرمرW-2رمطشبقتردااتهربشادرتشربتوانیمراعتبشار
داآمدرامشرااربهرپروندکرتشنرمرتبطرسشزیم.راینر

وظیفهرامشسترههرمطمئنراویدرهمرسوابقر
Soرتراکشر هرامشرورهمرسوابقرهشافرمشیتشنربشرهمر

مطشبقتردااند.راگررنشمریشرامشاکرمنداجربرراویرهشامر
Soرتراکشر هرامشرامشرصحیحرنیست،ربشردفتررSocialر
Soرتراکشرتمشسربگیریدرتشرتغییرامراعمشلرگردد.رفرمر
W-2رخودرااربراسیرهنیدرتشرمطمئنراویدرسوابقر

هشافرمشیرامشرصحیحراستروردارغیرراینرصوامر
اطالعشمردقیقرااربهرهشافرمشیرخودراعالمرهنید.

امشرمیرتوانیدرسوابقرداآمدرخودرااربشراستفشدکر
ازرحسشبرSocial Securityرmyربراسیر

هنید.ربرایربراسیرداآمدهشیتشنربهرآداس
www.ssa.gov/myaccountر)فقطربهرزبشنر

انگلیسیرداردسترسراست)ربرویدروریکرحسشبر
ایجشدرهنید.

اگر وضعیت مهاجرت یا شهروندی من 
تغییر کند چطور؟

اگرروضعیترمهشجرمرامشرتغییررهردکراستریشر
اهروندرایشالمرمتحدکرادکراید،ربشیدربهرمشراطالعر

دهیدرتشربتوانیمرسوابقرامشرااربهراوزاسشنیرهنیم.ر
برایرتصحیحروضعیترمهشجرمریشراهروندیرخود،ر

بشیدراسنشدیراارنششنردهیدرههروضعیترجدیدریشر
اهروندیرامشراارثشبترمیرهند.رمشرتنهشرمیرتوانیمر
مدااکرخشصیرااربهرعنوانرمداکراهروندیربرایر

هشامرهشیرجدیدرورجشیگزینرقبولرهنیم.راینرمواادر
اشملرپشسپوامرایشالمرمتحدک،رگواهیرتشبعیتریشر

گواهیراهروندیراست.راگرراهروندرایشالمرمتحدکر
نیستید،رSoرتراکشر هرامشرازرامشرمیرخواهدرمدااکر

فعلیرمهشجرتیرخودراارااائهرنمشیید.

اگر کارت من گم یا دزدیده شود چطور؟
اگررهشامرSoرتراکشر هرامشرخودریشرهودهتشنراارگمر

هردکرایدریشربهرسرقترافتهراست،رمیرتوانیدرآنرااربهر
صوامراایگشنرجشیگزینرهنید.ربشراینرحشل،رصشحبشنر

هشامرهشرتنهشرمیرتوانندرسهرهشامرجشیگزینرداریکرسشلر
ور10رهشامردارطولرعمررخودردایشفترهنند.رتغییررنشمر

قشنونیروراستثنشهشیردیگررجزوراینرمحدودیترهشربهر
حسشبرنمیرآید.ربرایرمثشل،رممکنراسترتغییرامردار
وضعیترغیراهروندانرههرنیشزمندراصالحرهشامراستر
جزوراینرمحدودیترهشرمحسوبرنشود.رهمچنینراگرر
بتوانیدراثبشمرهنیدرههربرایرجلوگیریرازرسختیرهشیر

زیشد،ربهرهشامرنیشزردااید،رممکنراستراینرمحدودیترهشر
دارموادرامشراعمشلرنشوند.

برایردایشفترهشامرSoرتراکشر هرامشرجشیگزینربشیدر
مداکرنششنردهندکرهویترخودرااربهرمشرااائهرهنید.ر
همچنینربشیدراسنشدیرههرسنروراهروندیرایشالمر

متحدکراارتأییدرمیرهنندرنششنردهید،ربهرارطیرههر
اینرمواادرقباًلردارپروندکرامشروجودرندااتهربشاد.

دارهشامرجشیگزینرامشرنشمرورامشاکرهشامرقبلیرتشنر
ذهررادکراست.

برایردایشفترهشامرSoرتراکشر هرامشرجشیگزین،رالزمر
استرهشاهشیرزیرراارانجشمردهید:

ر یکرApplication for a Social Security Cardر	
اارتکمیلرهنیدر)داخواسترهشامرSocial Security،ر

فقطربهرزبشنرانگلیسیرداردسترسراست).

ر یکرسندراصلرمنقضیرنشدکرحشویراطالعشمر	
انشسشییرورترجیحًشرعکسرجدیدرااائهربدهیدرههر

هویترامشراارثشبترنمشید.

ر اگرردارخشاجرازرایشالمرمتحدکرمتولدرادکرایدروردار	
هنگشمراخذرهشامرخودرمدااکراهروندیرخودراار

ااائهرنکردکراید،رمداکراهروندیرایشالمرمتحدکراار
نششنردهید.

ر اگرراهروندرایشالمرمتحدکرنیستید،راواهدیر	
ازروضعیترغیراهروندیرقشنونیرفعلیرخودراار

نششنردهید.

راگرراهروندرایشالمرمتحدکرهستید،رممکنر
استربتوانیدربهرصوامراایگشنرورآنالینر

داخواسترهشامرجشیگزینرهنید،ربرایراینرهشار
بهرحسشبرSocial Securityرmyربهرآداسر

www.ssa.gov/myaccountر)فقطربهرزبشنر
انگلیسیرداردسترسراست)رمراجعهرهنید.ربهر

www.ssa.gov/ssnumberر)فقطربهرزبشنرانگلیسیر
داردسترسراست)رمراجعهرهنیدرتشرلیسترایشالمرهشیر

مربوطهرورالزامشمردیگرراارمششهدکرنمشیید.

https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount
https://www.ssa.gov/ssnumber
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 Social چطور می توانم از شماره
Security خود محافظت کنم؟

الزمراسترامشاکرSoرتراکشر هرامشرخودراارجزور
اطالعشمرمحرمشنهرتلقیرهنیدرورازرقرااردادنرآنربهر

صوامرغیرضروایرداراختیشاردیگرانرخودداایرنمشیید.ر
امشربشیدرهشامرSoرتراکشر هرامشرخودراارهمراکربشر

سشیررمدااکرمهمردارمکشنرامنی،رنگشهداایرهنید.ر
اینرمدااکرااربشرخودرجشبجشرنکنیدرمگررآنکهربخواهیدر

آنرااربهریکرهشافرمشریشرهشامندرااائهردهندکرخدمشم،ر
نششنربدهید.

مشرچندینرهشارااربرایرمحشفظترازرسوءاستفشدکر
امشاکرامشرانجشمرمیردهیم.ربرایرمثشل،رازرهسشنیر

ههرداخواسترهشامرSoرتراکشر هرامشرجشیگزینربرایر
هشامرگمریشردزدیدکرادکرااردااندریشرمیرخواهندرهشامر

تصحیحراودرمداکرانشسشییرداخواسترهردکروراینر
مداکرااربهرخوبیربراسیرمیرهنیم.ریکیرازردالیلیر

ههراینرهشاراارانجشمرمیردهیمراینراسترههرمشنعرازر
آنراویمرههرافرادربشرتقلبرامشاکرSoرتراکشر هرامشر

دایشفترهنندرتشربتوانندرهویترهشیرغیرواقعیرایجشدر
هنند.رمشرسوابقرSoرتراکشر هرامشراارمحرمشنهرنگهر

میرداایم،رمگرراینکه:

ر قشنونرمشراارملزمررهندراطالعشمراارنزدریکرسشزمشنر	
دولتیردیگررافششرهنیم.

ر اطالعشمرامشربرایرانجشمرهشاهشیرSoرتراکشر هرامشر	
یشرسشیرربرنشمهرهشیربهدااتیریشرافشهیردولتیر

ضروایربشاد.

بشیدردارموادرداراختیشارقرااردادنرامشاکرورهشامرخودر
بسیشارمراقبربشایدرتشربتوانیدرازرسوءاستفشدکرازر

امشاکرخودرجلوگیریرنمشیید.رااائهرامشاکرداوطلبشنهر
است،رحتیرزمشنیرههرمستقیمًشرازرامشرداخواستر

اود.راگررچنینرداخواستیراد،ربشیدربپرسید:

ر چراربهرامشاکرنیشزردااید؟	

ر ازرامشاکرامشرچهراستفشدکرایرمیرهنند؟	

ر اگررنپذیریدرچهراتفشقیرمیرافتد؟	

ر هدامرقشنونرامشراارملزمرهردکرامشاکرخودراار	
ااائهرهنید؟

پشسخردادنربهراینرسؤاالمربهرامشرهمکرمیرهندر
تصمیمربگیریدرآیشرمیرخواهیدرامشاکرSoرتراکشر هرامشر

خودرااربدهیدریشرخیر.ربشراینرحشل،راگررمطمئنر
نیستید،رتشرزمشنیرههرنسبتربهرموادرنیشزربودنرآنر
اطمینشنرحشصلرنکردکرایدرامشاکرSoرتراکشر هرامشر

خودراارندهید.

Social Security تماس با
ااکرهشیرمختلفیربرایرتمشسربشرمش،رازرجملهربهرصوامر
آنالین،ربشرتلفنرورحضوایروجودردااد.رمشرآمشدکرایمرتشربهر
سؤاالتتشنرپشسخردادکروربهرامشرخدمترهنیم.رSocialر

Soرتراکشربیشرازر85رسشلراسترههربشرااائهرمزایشر
ورحمشیترمشلیربهرمیلیونرهشرنفرردارسراسررسفرر

زندگیرخود،ربهرتأمینرامنیترامروزرورفردارهمکرهردکر
است.

به وب سایت ما مراجعه کنید

آسشنرترینرااکرانجشمردادنرهشاهشیرمربوطربهرSocialر
Soرتراکشرازرمکشنرهشیرمختلف،رمراجعهربهرنششنیر

www.ssa.govر)فقطربهرزبشنرانگلیسی)راست.ر
میرتوانیدرهشاهشیرزیشدیراارانجشمربدهید.

ر برایرp کHرهتExSرجهترهزینهرهشیرطرحردااوهشیر	
نسخهرداارکتهارdکMرداخواستربدهید.

ر برایربیشتررانواعرمزایشرداخواستربدهید.	

ر نسخهرهشیرنشریشمرمشراارمششهدکرهنید.	

ر پشسخرسؤاالمرمتداولرااردایشفترنمشیید.	

هنگشمیرههریکرحسشبرSocial Securityرmyر
ایجشدرمیرهنید،رحتیرمیرتوانیدرهشاهشیربیشتریراار

انجشمردهید.

ر صوامروضعیترSocial Securityرخودراار	
براسیرهنید.

ر داآمدهشیرخودتشنراارتأییدرهنید.	

ر نشمهرتأییدرمزایشراارچشپرهنید.	

ر اطالعشمرسپردکرمستقیمرخودراارتغییرردهید.	

ر یکرهشامرکتهارdکMرجشیگزینرداخواسترهنید.	

ر جشیگزینرشA-1099/1042ششرااردایشفترهنید.	

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
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ر دارصواتیرههرهیچرگونهرتغییراتیرندااتهربشایدر	
ورایشلترامشرهمکشایردااتهربشاد،ربرایرهشامر

جشیگزینرSoرتراکشر هرامشرداخواستربدهید.

برخیرازراینرخدمشمرفقطربهرزبشنرانگلیسیردار
دسترسرهستند.رمشرجهترهمکربهرامشربرایرانجشمر

هشاهشیرSoرتراکشر هرامش،رهنگشمیرههربهریکردفترر
Soرتراکشر هرامشرمراجعهرمیرهنید،رخدمشمرترجمهر
افشهیراایگشنرااربهرصوامرتلفنیریشرحضوایردار

اختیشاتشنرقراارمیردهیم.

با ما تماس بگیرید

اگرربهراینترنتردسترسیرندااید،رمشرخدمشمرخودهشار
زیشدیراارازرطریقرتلفنردار24رسشعترابشنهراوزر
ور7راوزرهفتهرااائهرمیردهیم.ربشرامشاکراایگشنر
1213-772-800-1رتمشسربگیرید؛ریشرچنشنچهر

نشانواریشرهمرانوارهستید،ربشرامشاکرTTYرمش،ریعنیر
0778-325-800-1،رتمشسربگیرید.

دارصواتیرههرنیشزردااتهربشایدربشرهسیرصحبتر
هنید،ریکیرازرهشاهنشنرمیرتواندرازرسشعتر7رصبحرتشر

7راب،ردوانبهرتشرجمعهربهرتمشسرهشیرامشرپشسخر
بدهد.رجهترخدمشمرترجمهراایگشنرمش،ردارحینرپخشر
پیشمرهشیرخودهشارصوتیربهرزبشنرانگلیسیرپشترخطر
سشهتربمشنیدرتشرزمشنیرههریکرنمشیندکرپشسخربدهد.ر

نمشیندکربشریکرمترجمرتمشسرمیرگیردرتشردارزمینهر
تمشستشنربهرامشرهمکرنمشید.راگررنتوانیدرهشارخودراار

بشرتلفنرانجشمردهید،ربرایرامشرنوبترتنظیمرمیرهنیمر
تشربهردفتررSoرتراکشر هرامشرمحلرخودرمراجعهرهنید.ر
ترتیبیردادکرمیراودرههردارهنگشمرمراجعهرامشربهر
اینردفتر،رمترجمردارآنجشرحشضرربشاد.رطیراوزهشیر
الوغ،رازرامشرمیرخواهیمرصبواربشایدرزیرارممکنر

استربوقرااغشلرزیشدیرااربشنویدریشرمدمرزمشنر
بیشتریراارپشترخطردارانتظشاربمشنید.رمشتشقرااائهر

خدمتربهرامشرهستیم.

ویزیت های مطب را رزرو کنید

میرتوانیدربشرواادرهردنرهدرپستیرخودردارصفحهروبر
تمSهام رکارffمر)دفتریشب)رمش،رنزدیکترینردفترربهرخودراار

پیدارهنیدر)فقطربهرزبشنرانگلیسیرداردسترسراست).

اگررمیرخواهیدرمدااهیرااربهرهمراکربیشوایدرتشرآنهشر
اارببینیم،ربهریشدردااتهربشایدرههراینرمدااکرحتمًشر

بشیدراصلریشرهپیرگواهیرادکرتوسطرسشزمشنر
صشداهنندکربشاند.

Social Security Administration
Pرb هارSمرnرN10002-05ر.م-FAر|رJهnتهرoر2021ر(Rاکoرک اpکرتمرتdرSمرns(

امشرSoرتراکشر هرامشرامشاکرورهشام
Yرتراکشر هرامشرترمSoرNرmbهرتکndرCتهdر(Fتهsر(

Pمتdکارdهرndرpرb رshکdهرSرU.ر.شSهxpهoکرتکxpکnsک
تهیهرورمنتشررادکربشرپولرمشلیشمراهروندانرایشالمرمتحدک

https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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