
کار مضاعف می تواند مزایای 
آیندۀ شما را افزایش دهد

بیشتر شدن تعداد سال های کار می تواند مزایای بازنشستگی تان را در آینده افزایش دهد
گرچه برای بدست آوردن صالحیت الزم جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی Social Security به 10 سال کار، 

یا 40 اعتبار، نیاز دارید، ما مبنای مبلغ مزایایتان را روی باالترین درآمد شما طی 35 سال می گذاریم. اگر زمانی 
که برای مزایای بازنشستگی درخواست می دهید 35 سال درآمد نداشته باشید، مبلغ مزایایتان کمتر از حالتی 

می شود که درصورت داشتن 35 سال کار دریافت می کردید. سال هایی که درآمد نداشته اید در محاسبه مزایا 
صفر محسوب می شود.

شما در سوابق کاری تان چند ساِل بدون درآمد دارید. کار مضاعف باعث افزایش مزایای بازنشستگی تان خواهد 
شد. در محاسبه مزایای Social Security شما، هرسالی که کار کنید جایگزیِن یکی از سال هایی می شود که 

درآمدتان صفر یا کم بوده است؛ همین می تواند به افزایش مبلغ مزایایتان کمک کند.

نحوه محاسبه مزایای بازنشستگی
سازمان Social Security مالک مزایای بازنشستگی تان را درآمدهای شما در طول کل عمرتان قرار می دهد. 

ما مبلغ واقعی درآمدهایتان را طوری تعدیل یا »نمایه گذاری« می کنیم که تغییرات دستمزد از سال شروع 
دریافت درآمد لحاظ شود. سپس متوسط درآمد ماهانه نمایه شده تان را از باالترین درآمد طی 35 سال محاسبه 

می کنیم. با اعمال فرمولی روی این درآمدها، مبلغ مزایایی را که با رسیدن به سن بازنشستگی کامل 
دریافت خواهید کرد مشخص می کنیم. سن بازنشستگی کامل شما بین 66 تا 67 سال است، که بستگی 
به سال تولدتان دارد. با این حال، عواملی هست که می تواند تغییری در مبلغ مزایای بازنشستگی تان ایجاد 

کند. اگر قبل از رسیدن به سن بازنشستگی کامل )یعنی 62 سالگی( شروع به دریافت مزایای ماهانه کنید، 

سؤالی دارید؟
برای اطالعات بیشتر درمورد Social Security، به وب سایت www.ssa.gov مراجعه فرمایید. 
به خاطر داشته باشید که سازمان Social Security در کل مسیر زندگی تان همراه شماست:

www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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مبلغ آن طی مابقی عمرتان کمتر خواهد بود و بالعکس، اگر 
دریافت مزایا را بعد از سن بازنشستگی کامل )تا 70 سالگی( 

شروع کنید، مبلغ آن باالتر خواهد بود. با مراجعه به آدرس 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf می توانید درمورد 

روش ما در محاسبه مزایا اطالعات بیشتر کسب کنید.

بررسی سوابق درآمدی خود
مروری بر درآمدهایتان در Social Security Statement )اظهارنامه 

تأمین اجتماعی خود( داشته باشید. این درآمدها را با سوابقی که 
خودتان ثبت کرده اید مقایسه کنید تا از صحت اطالعات ما اطمینان 

یابید و مطمئن شوید که هریک از سال های کاری شما را ثبت 
کرده باشیم. اگر خطایی مشاهده کردید، آن را به ما گزارش کنید 
تا از همه مزایایی که کسب کرده اید برخوردار شوید. با مراجعه به 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf روش انجام این کار 

مطلع گردید.
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