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Social Security درباره
Social Security  مبنای امنیت اقتصادی میلیون ها آمریکایی است که مزایایی برای بازنشستگان، افراد ازکارافتاده، 
بازماندگان و خانواده ها فراهم می کند.شما، به عنوان فرد شاغل جدید، احتمااًل متوجه چند مورد کسورات در درآمد 

خود شده اید.این کسورات شامل مالیات بر حقوق فدرال بابت Social Security و Medicare است. این سند به شما 
کمک می کند تا درباره مالیات ها و مزایای Social Security اطالعات بیشتری کسب کنید.

Social Security Statement )تأمین اجتماعی( شما
Social Security Statement )صورت وضعیت تأمین اجتماعی(  حاوی 

اطالعاتی در مورد سوابق درآمد شما است و تخمین هایی برای مزایای آتی 
بازنشستگی، ازکارافتادگی و مزایای بازماندگان

ارائه می کند. این »صورت وضعیت« سه هدف دارد. می تواند در موارد زیر به 
شما کمک کند:

درباره مزایای Social Security خود اطالعات کسب کنید؛	 

برای آینده مالی خود برنامه ریزی کنید؛ و	 

سوابق درآمد خود را تأیید کنید.	 

چگونه می توانید واجد شرایط دریافت مزایا شوید
 Social می شوید که در جایی شاغل باشید و مالیات Social Security شما زمانی واجد شرایط دریافت مزایای
Security را پرداخت و اعتبارات Social Security را کسب کنید. می توانید تا سقف چهار واحد اعتبار در هر سال 

کسب کنید.برای اینکه واجد شرایط مزایای بازنشستگی باشید، نیاز به حداقل 40 واحد اعتبار )10 سال کار( دارید.
بسته به سن شما، اعتبارات کمتری به منظور واجد شرایط بودن برای مزایای ازکارافتادگی و مزایای بازماندگان الزم 

است. اطالعات بیشتر در مورد اعتبارات را در www.ssa.gov/planners/credits.html کسب کنید.

FICA درباره
 Federal Insurance کارفرمایان شما مالیات بر حقوق فدرال ایاالت متحده را از شما دریافت می کنند که با نام

Contributions Act withholdings )کسورات قانون مشارکت بیمه فدرال( یا FICA شناخته می شود. این مالیات 
گاهی اوقات در قالب Old Age، Survivor و Disability Insurance )بیمه سالمندان، بازماندگان و ازکارافتادگان( 

یا به اختصار OASDI است.شما و کارفرمایتان هرکدام 7.65 درصد از درآمد ناخالص )قبل از کسر مالیات( خود 
را پرداخت می کنید. شما از کل درآمدهای خود 6.2 درصد را برای مالیات Social Security تا سقف حداکثر 

مبلغ مشمول مالیات )حداکثر درآمد مشمول پرداخت مالیات Social Security در هر سال( پرداخت می کنید 
و 1.45 درصد از کل درآمدها را برای مالیات Medicare پرداخت می کنید )برای زوج های متأهلی که به طور 

مشترک اظهارنامه ارائه می دهند و درآمد کسب شده شان بیش از 200,000 دالر یا 250,000 دالر است 0.9 
درصد مالیات Medicare اضافی وجود دارد(. اطالعات بیشتر درباره مالیات های Social Security را می توانید در 

www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf کسب کنید.

اگر خویش فرما باشید، قوانین متفاوتی برای شما اعمال می شود. برای کسب اطالعات بیشتر، به 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf مراجعه کنید.
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اگر سؤالی داشته باشم، به کجا می توانم 
مراجعه کنم؟

 Social Security به ،Social Security برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
www.ssa.gov مراجعه کنید. 

 Social Security به ،Medicare برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
www.medicare.gov مراجعه کنید.

از یاد نبرید که Social SecuritySocial Security در طول سفر زندگی همراهتان است. 
برای اطالع از چگونگی آن، به 

www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf مراجعه کنید.

نحوه محاسبه مزایای بازنشستگی شما
Social Security مزایای بازنشستگی شما را در درآمد مادام العمر شما مبنا قرار می دهد.ما درآمد واقعی شما 

را تعدیل یا »شاخص بندی« می کنیم تا تغییرات در میانگین درآمد از سال دریافت درآمد در آن لحاظ شوند.سپس، 
میانگین درآمد ماهانه شاخص بندی شده شما را از باالترین درآمد 35 ساله شما محاسبه می کنیم.فرمولی را برای 
این درآمدها اعمال می کنیم تا میزان مزایایی را که در سن بازنشستگی کامل، یعنی 67 سالگی، دریافت می کنید 

تعیین کنیم.چند عامل وجود دارند که می توانند میزان مزایای بازنشستگی شما را تغییر دهند. اگر دریافت مزایا را 
قبل از سن کامل بازنشستگی )در سن 62 سالگی( یا باالتر شروع کنید، مزایای شما کمتر خواهد بود و اگر دریافت 

مزایا را بعد از سن بازنشستگی کامل )حداکثر تا 70 سالگی( شروع کنید، مزایای دریافتی تان بیشتر خواهد بود. 
 www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه مزایای خود، به

مراجعه کنید.

https://www.ssa.gov
https://www.medicare.gov
https://www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf

