االستعداد للتقاعد

صحيفة وقائع للعاملين البالغين من العمر  49-60عا ًما

www.ssa.gov

يختلف التقاعد من شخص آلخر

يختلف مفهوم التقاعد باختالف األشخاص .ونظ ًرا ألن التقاعد ليس زيًا مناس ًبا لكل المقاسات ،فإننا نريد تزويدك
بالمعلومات التي تحتاجها للتخطيط للتقاعد واتخاذ قرارات مدروسة .وهذا المستند سيساعد في ذلك.

اإليرادات أساسية

استخدم بيان  Social Securityالخاص بك للتحقق من إيراداتك كل عام .فإن هذه اإليرادات يتم
استخدامها لتحديد أهليتك في الحصول على مخصصات  Social Securityومقدار المخصصات الخاصة
بك .إذا شاهدت خطأ في سجل إيراداتك ،فأبلغنا به .تعرَّف على كيفية إجراء ذلك على الموقع.
اإللكتروني ( www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط)

ستكون لديك اختيارات لالختيار من بينها قري ًبا

بمجرد بلوغك من العمر  62عامً ا ،سيتحتم عليك اتخاذ قرارات مهمة .قد
تتضمن بعض هذه القرارات مخصصات التقاعد الخاصة بك لدى Social
ُّ
التقدم بطلب للحصول على
 Securityيمكنك االستمرار في العمل ،أو
المخصصات ،أو القيام باألم َرين معًا ،أو عدم القيام بأي منهما.
لكل اختيار اعتباراته الهامة بالنسبة لك وألسرتك .تعرَّف على مزيد من
المعلومات عن تلك االعتبارات على الموقع اإللكتروني www.ssa.gov/
( benefits/retirement/matrix.htmlمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).
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تستمر المخصصات طوال فترة حياتك

تستمر المخصصات طوال فترة حياتك .يبلغ سن التقاعد الكامل الخاص بك  67عامً ا .وإن حصولك على المخصصات قبل
سن التقاعد الكامل الخاص بك (في وقت مبكر عند بلوغك  62عامً ا) يقلل من المبلغ الشهري الذي تتقاضاه لبقية
حياتك .ويؤدي تأخير الحصول على المخصصات إلى ما بعد سن التقاعد الكامل الخاص بك (حتى تبلغ  70عامً ا) إلى
زيادة المبلغ الشهري الذي تتقاضاه لبقية حياتك .يمكن أن ُتق ِ ّدم حاسبة متوسط العمر المتوقع الخاصة بنا تقدي ًرا تقريب ًيا
حول المدة التي يمكن أن تعيشها استنا ًدا إلى عمرك وجنسكwww.ssa.gov/planners/lifeexpectancy.html:
(متوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

العمل أثناء الحصول على المخصصات

إذا كنت تحصل على مخصصات التقاعد ،ولكنك ترغب في االستمرار في العمل ،فإنه يمكنك ذلك .ومع ذلك ،بنا ًء على
المبلغ الذي تكسبه قبل سن التقاعد الكامل ،فقد نقوم باالقتطاع المؤقت لجزء من مبلغ المخصصات الخاصة بك أو
ً
رصيدا
نقتطعه بالكامل .وعندما تصل إلى سن التقاعد الكامل ،سنعيد حساب مبلغ المخصصات الخاصة بك لمنحك
لألشهر التي قمنا بتخفيضها أو اقتطاعها بسبب أرباحك الزائدة .ولن تقلل أي مكاسب تحصل عليها عند وصولك سن
التقاعد الكامل من المخصصات الخاصة بك .يمكنك الحصول على تفاصيل بشأن اختبارات إيرادات التقاعد هذه على
الموقع اإللكتروني ( www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

قد يعزز العمل مخصصاتك

يمكن أن تزيد إيراداتك من مبلغ المخصصات الشهرية — حتى بعد أن تبدأ في تل ِ ّقي المخصصات .وإننا نقوم بفحص
ً
واحدا من أعلى  35عامً ا من إيراداتك ،فإننا سنعيد
سجل إيراداتك كل عام .وإذا تبين أن آخر عام من إيراداتك كان
بشكل تلقائي وندفع لك أي زيادة مستحقة .يمكنك الحصول على تقديرات إضافية بنا ًء على
حساب مبلغ مخصصاتك
ٍ
ما تعتقده من مكاسب مستقبلية باستخدام حاسبة التقاعد الخاصة بـ  my Social Securityعلى الموقع اإللكتروني
( myaccount.socialsecurity.govمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

تخضع بعض المخصصات للضرائب

قد يتحتم عليك دفع ضرائب الدخل الفيدرالية على جزء من مخصصات  Social Securityالخاصة بك
إذا كان إجمالي دخلك أعلى من مبلغ معين .تعرَّف على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني
( www.ssa.gov/planners/taxes.htmlمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

االدخار للتقاعد

ليس الهدف من  Social Securityأن يكون هو مصدر الدخل الوحيد للتقاعد .من المرجح أنك ستحتاج إلى مدخرات ،أو
بشكل مريح خالل فترة التقاعد .في المتوسط ،سيحل Social
استثمارات ،أو معاشات ،أو حسابات تقاعد أخرى للعيش
ٍ
بشكل كبير استنا ًدا إلى
 Securityمحل حوالي  40%من إيراداتك السنوية قبل التقاعد ،بالرغم من أن ذلك قد يختلف
ٍ
ظروف كل شخص .ويوجد العديد من الطرق لالدخار للتقاعد .إليك بعض األمور التي يجب وضعها في االعتبار.
•المساهمة في حسابات التقاعد ،مثل ( 401)kو( Accounts Retirement Indicidualحسابات التقاعد الفردية) (.)IRA
•استفد من قواعد «اللحاق بالركب» التي تسمح للعاملين في سن  05فأكثر بالمساهمة بمبلغ إضافي سنويًا إلى
حساب التقاعد ( 401)kو.IRA
ً
ً
عادة
نقدا قبل سن ½ ،95فإنك
•ضع في اعتبارك أنك إذا سحبت أو صرفت من مبلغ الـ ( 401)kأو  IRAالخاصة بك
ستدفع غرامة سحب مبكر.
تعرَّف على مزيد من المعلومات عن كيفية االدخار على الموقع اإللكتروني
www.savingmatters.dol.gov/employees.htm#7

متاحا عند تقاعدك
سيكون ً Social Security

تذهب ضرائب  Social Securityالتي تدفعها إلى الصناديق االستئمانية الخاصة بـ  ،Social Securityوالتي يتم
ً
وفقا للقانون الحالي،
استخدامها لدفع المخصصات للمستفيدين الحاليين .يُق ِ ّدر مجلس أمناء  Social Securityأنه
ستكون الصناديق االستئمانية قادرة على دفع المخصصات بالكامل وفي وقتها المُ َّ
حدد حتى عام  .2034وفي عام ،2034
سيظل  Social Securityقاد ًرا على دفع حوالي  780دوال ًرا عن كل  1000دوالر من المخصصات المجدولة .تعرَّف على
مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10229.pdf
(متوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

ال يمكنك العمل بسبب إعاقة عقلية أو جسدية

يمكن أن تحدث اإلعاقة في أي عمر .إذا كنت عاج ًزا عن العمل بسبب إعاقة عقلية أو جسدية ،وكنت تستوفي متطلبات
أهلية معينة ،فإنه قد تتمكن من الحصول على مخصصات  Social Securityلإلعاقة .تعرَّف على مزيد من المعلومات على
الموقع اإللكتروني ( www.ssa.gov/disabilityمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

مخصصات أفراد األسرة

قد تكون أسرتك ،بما في ذلك زوجتك/زوجك الحالي أو السابق ،وأطفالك المعالون مؤهلين للحصول على
مخصصات استنا ًدا إلى سجلك .تعرَّف على مزيد من المعلومات عن مخصصات أسرتك على الموقع اإللكتروني
( www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.htmlمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط) .وقد تكون
ً
عائلتك مؤهلة ً
دخال أعلى ،فإن قرارك بشأن
أيضا للحصول على مخصصات الورثة .إذا كنت أحد الزوجين الذي يكسب
موعد المطالبة بالمخصصات يمكن أن يؤثر في مخصصات الطرف اآلخر الذي على قيد الحياة .تعرَّف على مزيد من
المعلومات عن مخصصات الورثة على الموقع اإللكتروني ( www.ssa.gov/planners/survivorsمتوفر باللغة
اإلنجليزية فقط).

الزوجين
مخصصات باعتبارك أحد َ

ً
ً
ً
مؤهال للحصول على مخصصات أعلى استنا ًدا إلى السجل الخاص
أرمال ،فقد تكون
مطلقا ،أو
إذا كنت متزوجً ا ،أو
بزوجك/زوجتك .وعندما تتقدم بطلب للحصول على مخصصات التقاعد أو الزواج ،فقد يُطلب منك ً
أيضا التقدم
للحصول على مخصصات أخرى كذلك .تعرَّف على مزيد من المعلومات عن مخصصات الزواج على الموقع اإللكتروني
( www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdfمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

تأثير خطط التقاعد األخرى

ال تؤثر معظم المعاشات التقاعدية أو خطط التقاعد في مخصصات  Social Securityالخاصة بك .ولكن ،في حالة
مشاركتك في خطة تقاعد أو حصولك على معاش تقاعدي استنا ًدا إلى عمل لم تدفع ضريبة  Social Securityمقابله،
فإنه يمكن أن يقلل من مخصصاتك .تعرَّف على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني www.ssa.gov/gpo-wep
(متوفر باللغة اإلنجليزية فقط).

نحن هنا لمساعدتكم

يغطي  Social Securityحوالي  96%من العاملين األمريكيين .للتع ُّرف على مزيد من المعلومات حول Social Security
َّ
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني ( www.ssa.govمتوفر باللغة اإلنجليزية فقط).
وماذا يعني بالنسبة لك،

وقتی آماده بازنشستگی شدید...

سادهترین و راحتترین راه برای درخواست مزایای بازنشستگی ،مراجعه به وبسایت
 www.ssa.gov/applyforbenefitsاست.
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