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دامهناموشوتاتششكنااجهوشعراحشئزااهوكتاارتا
ز راابرایادامهنامغل،ادو شفتاشزا شیاتششكنا
اجهوشعرارادو شفتابرخراازاخدشش اششخصادرلهرا
بهاآنانكشزاداو د.ابسكشویاازاکسباراکشوهشیاد گراازا
جولهابشنکاهشا شامرکتاهشیااعهبشویانكزاازاموشا
ا ناموشوتاوااشراخ اهند.ا
اگرامهررنداا شال اشهحدتانكسهكدارادواا ناکش وا
زندگراشراکنكد،ابشزاهمابهاموشوتاتششكنااجهوشعرا
نكشزاداو د.ابرایاکسبااطالعش ابكشهراکهشبچهاشماره
های تامین اجتماعی برای افراد غیرشهروندا
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(موشوتاانهششوا)05-10096-FAاوااببكنكد.ااگرابهاط وا
ش قتارابرایاکشوادواا شال اشهحدتاحض واداو د،اکتابچه
کارگران خارجی و شماره تامین اجتماعیا(موشوتا
انهششوا)05-10107-FAاوااببكنكد.ا

چگونه شماره و کارت دریافت کنم؟

برایادوخ ارتاموشوتاراکشو اتششكنااجهوشعر:ا

افرماتقاضانامه فرما ،5-SSبرای کارت تأمين
اجتماعیا(فرما)SS-5-INST-FAاوااتکوكلاکنكد؛ارا

SocialSecurity.gov

رن:ااگراشه لداا شال اشهحدتاهسهكد،ابش دا
منشرنششهاخ داواااوائهاکنكد.ا(اگرامنشرنششهاداو دا
بش داآناواااوائهاکنكد).ااگرامنشرنششهاش ج دانكست،ا
شرات انكماشداوکاز راواابپذ ر م:

ااصلاشداوکا شاکپراش وداتش كدارشزششناصشدوا
کنندتاواابهاششانششنادهكد.اششافه کپرا شانسخها
هشیاشحضریاوااقب انوراکنكم.اتوششراشداوکا
بش دابهاورزابشمندا(شنقضرانشدتابشمند):ا

ار ابقاشذهبراکهاقبلاازا5ارشلگراثبتامدتارا
نششنادهندتاتشو خات لداموشاارت؛ا ش

امهررندیاا شال اشهحدتا شارضعكتاشهشجر ا
،مششلاشج زاکشوادواا شال اشهحدتاصشدوامدتا
ت رطارزاو ااشنكتاداخلرا()DHSا؛

ار ابقابكوشورهشنرات لداموشادواا شال اشهحدت؛ا
ش

ارن؛ارا

اپشرپ و .ا

اه ت.ا

اگرادواخشوجاشه لدامدتاا د،ابش دامنشرنششهاخشوجرا
موشاشرات انكدافرماتقاضانامه برای کارت تأمين
خ داواااوائهاکنكدا(اگرامنشرنششهاداو د،ا شاشرات انكدا
اجتماعیا(فرما)5-SSاخ داواابهاهوراتاشداوکهشنا
پستاکنكدا شادوخ ارتاخ داواابهاص و االکهررنكکرا دوا10اورزاکشویاکپراآناوااتهكهاکنكد).ااگرانورا
ت انكد،اشرات انكماشداوکاز راواابپذ ر م:
تکوكلاکردتاراشداوکاوااازاطر قااداوتاشحلراتششكنا
اجهوشعراخ دااوائهاکنكد.
اپشرپ و اخشوجر؛ا

شصشحبهاورادواورابرایاتوششراافرادابشالیا12ارش ا
کهاشهقشضرادو شفتاموشوتاراکشو اتششكنااجهوشعرا
ار ابقارورداراخررجا.I-94
هسهنداالزاشراارت،احهرااگرارالد ناراررپررهشن،ا
هویت:اششاتنهشاشرات انكماارنشداششخصراواابها
ازاطرفاک دکافرمادوخ ارتاواااشضشاکردتابشمند.
عن اناشداوکاه هراموشابپذ ر م.اارنشداقشبلا
وضعیت شهروندی یا مهاجرت :ششاشرات انكماتنهشا
پذ رشابش دابهاورزابشمندا(شنقضرانبشمند)ارانششنا
برخراارنشداواابهاعن اناشدوکامهررندیاا شال ا
دهندتانشم،ااطالعش اه هر،اراترجكحشا کاعکسابها
شهحدتابپذ ر م.اا ناارنشدامششلامنشرنششهاا شال ا
ورزابشمد.اتششكنااجهوشعراازاموشاشراخ اهداکها
شهحدت،اپشرپ و اا شال اشهحدت،اگ اهراتشبعكتا شا
گ اهكنششهاوانندگراا شال اشهحدت،اکشو امنشرش را
گ اهرامهررندیاشرابشمد.ااگرامهررنداا شال ا
غكراوانندتاصشدوتاا شلت،ا شاپشرپ و اا شال اشهحدتاواا
شهحدتانكسهكد،اتششكنااجهوشعراازاموشاشراخ اهدا
بهاعن اناشدوکاه هرانششنادهكد.ااگراشداوکراکها
تشاشداوکابهاورزاشهشجر ابهاا شال اشهحدتاخ داواا
ششاازاموشاشراخ اهكماواانداو د،اازاموشاشراخ اهكما
نششنادهكد.اشداوکاقشبلاقب امششل:ا
رش راشداوکاواانششنادهكد،اا ناشداوکاعبشوتندااز:ا
افرماPermanent Resident CardاI-551،ا(کشو ا
اکشو امنشرش راامهغش ؛ا
اقششتادائم،اگر ناکشو ،امششلار زایاشهشجرترا
اکشو امنشرش راشدوره؛ا
قشبلاخ اندنابرایاششمكنابهاهوراتاپشرپ و ا
خشوجراشنقضرانشدتاموشاشرابشمد)؛ا
اکشو ابكوهادوششنرا(اششانهاکشو اشد کر)؛ا
اArrival/Departure RecordاI-94،ا(ر ابقاروردا
اکشو امنشرش رااوتشاا شال اشهحدت؛ا
راخررج)،ابهاهوراتاپشرپ و اخشوجراشنقضرا
احکمافرزندخ اندگر؛ا
نشدتاموش؛ا شا
اركشرتابكوهاعور؛ا شا
ا)EAD,اEmployment Authorization CardاI-766،ا
ارنداازدراجا(تنهشادواش اودیاکهانشماتغككراکردتا
permitا،workاکشو اشج زاامهغش ،اشج زاکشو).
ارت).
دانشاآش زانابكناالوللرابش سهراشداوکاتکوكلرا
اوائهاکنند.ابرایاکسبااطالعش ابكشهراکهشبچها
دانشجویان بین المللی و شماره هاي سوسیال
سكیوریتیا(موشوتاانهششوا)05-10181-FAاواا
ببكنكد.ا
اکشو ااقششتادائماI-551؛ا ش
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همه اسناد باید اصل یا کپیهای گواهی
شده توسط سازمان صادرکننده باشد .ما
نمیتوانیم فتوکپی یا نسخههای تأیید
شده توسط دفتر اسناد رسمی را قبول کنیم.
ممکن است از یک سند به دو منظور استفاده
کنیم.ابهاعن اناشثش ،اشوکناارتاازاپشرپ و ا
ا شال اشهحدتاموشابهاعن اناشدوکامهررندیارا
ه هراارهفشدتاکنكم.ا ش،اشوکناارتاازامنشرنششها
ا شال اشهحدتاموشابهاعن اناشدوکارنارامهررندیا
ارهفشدتاکنكم.ابا این حال ،باید حداقل دو سند
جداگانه ارائه دهید.

اAUTHORIZATIONاDHSا(شعهبرابرایاکشواکردنا
تنهشابشاشج زا)DHSا»اششاا نان عاکشو اواابرایا
افرادیاکهابهاص و اش قتااششاقشن نرادواا شال ا
شهحدتاحض واداوندارابشاشج زاDHSاشرات اننداکشوا
کنند،اصشدواشراکنكم.ا
ان عار ماکشو انشماراموشوتاموشاواانششناشرا
دهداراحشریاا ناپكشماارت،ا«NOT
اEMPLOYMENTاFORاVALIDا(برایاکشواکردنا
اعهبشویانداود)ا»اششاا ناکشو اواابرایاافراداتشبعا
رش راکش وهشاصشدواشراکنكم:ا
اکهابهاص و اقشن نرادواا شال اشهحدتاحض وا
داوندااششاازاطرفاDHSاشج زاکشوانداوند،ااششابها
دلكلاشعهبریاغكراازاامهغش انكشزابهادامهنا
موشوتاتششكنااجهوشعراداوند؛ا شا

ششابهاشحضاا ناکهاتوشمااطالعش اموشاواادو شفتا
کردتاراارنشداموشاوااازاطر قااداوا اصشدواکنندتا
تش كداکنكم،اموشوتاراکشو اموشاواابرا هشنااورش اشرا
کنكم.

اافرادیاکهابهادلكلانكشزمشنابهادو شفتاشزا شا
راخدشش ،انكشزشندادو شفتاموشوتاتششكنا
اجهوشعراهسهند.

چقدر هزینه دارد؟

موشوتاراکشو اتششكنااجهوشعراهكچاگ نهاهز نها
ایانداود.ااگراکسرابشاموشاتوشساگرفتارابهاازایا
دو شفتاموشوتا شاکشو اازاموشاهز نهادوخ ارتا
ً
کرد،الطفشابها شدادامههابشمكداکهاا ناخدشش ا
تأشكنااجهوشعراوا گشناارت.اموشاشرات انكداش اودا
شرب طابهادو شفتاهز نهاوااازاطر قاتوشسابشاموشوتا
1-800-269-0271ابشااداوتابشزورراکلاگزاوشا
کنكد.

چگونه برای فرزندم شماره تامین
اجتماعی بگیرم؟

بههراارتاهنگشمات لدافرزندتشنابرایااراموشوتا
تششكنااجهوشعرابگكر د.اموشاشرات انكداهنگششرا
کهادوخ ارتاصدرواگ اهرات لدان زاداخ داواااوائها
شراکنكد،ابرایادو شفتاموشوتاتأشكنااجهوشعرا
ن زادتشنانكزادوخ ارتابدهكد.ارشزششناا شلهراکها
شسئ اصدروامنشرنششهاارت،ااطالعش افرزندتشناواا
دوااخهكشواششاخ اهداگذامت.اششاکشو اتششكنااجهوشعرا
واابرایاموشاپستاشراکنكم.ا

آیا کارت ها انواع مختلفی دارند؟

ششارهان عاکشو اتششكنااجهوشعراصشدواشراکنكم.ا
توششراا ناکشو اهش،انشماراموشوتاتششكنااجهوشعرا
موشاواااوائهاشراکنند.ا

ش،اشرات انكداصبراکنكداراازاطر قااداوا اتششكنا
اجهوشعرادوخ ارتاخ داواااوائهاکنكد.ااگراشش لابها
ان عاار اکشو اهش،انشماموشاراموشوتاتششكنا
اجهوشعراموشاواانششناشرادهدارابهاموشااجشزتا صبراکردناهسهكد،ابش سهراهنگشمادوخ ارتاشداوکا
کشوابدرناشحدرد تاشرادهد.اششاا ناکشو اواابرایا شرب طابهارن،اه ت،ارارضعكتامهررندیاا شال ا
شهحدتافرزندتشناواانكزااوائهاکنكد.ابش داشداوکانسبتارا
ا ناافراداصشدواشراکنكم:ا
شسئ لكتاموشادواقبش اک دکاواابهاششانششنادهكد.ا
امهررنداناا شال اشهحدت؛ارا
هوچنكنابش داشداوکاه هراخ داواابهاششانششنا
اافرادیاکهابهاص و اقشن نرارادائمااقششتا
دهكد.اششابش دارشبقهات لداک دکاموشاواابروررا
ا شال اشهحدتاواااخذاکردتااند.ا
کنكماکهاشوکناارتاتشا12اهفههابهازششناصدرواکشو ا
اضشفهاکند.ابرایاتش كدارشبقهات لد،اتششكنااجهوشعرابشا
ان عادرماکشو انشماراموشوتاموشاواانششناشرا
اداوتاصشدواکنندتاتوشساخ اهداگرفت.ا
دهداراحشریاا ناپكشماارت،ا«FORاVALIDا
WITHاONLYاWORK
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خ داواابكشاازادرارش اپكشاتغككرادادتاا دا(چهشوا
رش اقبلااگراکوهراازا18ارش اهسهكد)،ابش دارندا
ه هراکهانششنادهندتانشماقد وراموشاارتاواابها
ششانششنادهكدا(هوشنگ نهاکهادوار ابقاششاثبتامدتا
ارت).اششارنداه هرابشانشماقبلراموشاکهاشنقضرا
مدتابشمداواانكزاشراپذ ر م.

فرزندخ اندگر:اششاشرات انكماقبلاازاتکوكلافرآ ندا
فرزندخ اندگر،ابهافرزنداخ اندتاموشاموشوتاتششكنا
اجهوشعرابدهكمااششابههراارتاکهاتشاتکوكلافرآ ندا
صبراکنكد.اآناهنگشماشرات انكدابشانشماجد دافرزندتشنا
دوخ ارتاموشوتاکنكد.ااگرابرایاپكشابردنااش وا
ششلكشتراراقبلاازاتکوكلافرآ ندافرزندخ اندگراشرا
خ اهكداموشوتاتششكنااجهوشعرادو شفتاکنكد.،ابشا
شرکزاخدشش ادوآشداداخلراتوشساگرفههارادوخ ارتا
فرماApplication for Taxpayer IdentificationاW-7A،
Number for Pending U.S. Adoptionsا(درخواست
شماره شناسایی مالیات دهنده برای
فرزندخواندگی های معلق ایاالت متحده نمایید).ا
برایاکسبااطالعش ابكشهراکهشبچهاشماره های
سوسیال سكیوریتی برای كودكانا(موشوتا
انهششوا)05-10023-FAاوااببكنكد.

اگرارنداه هرابشانشماقد وراخ دانداو د،اشرات انكما
رنداه تابشانشماجد داموشاواابپذ ر م،اتشازششنرا
کهابه انكمابهاط واشنشرباه تاموشاواادوار ابقا
خ دششناشعكناکنكم.
کشو اجد داموشابشاهوشناموشوتاقبلراصشدواخ اهدا
مدااششانشماجد داموشانوش شادادتاشرام د.

چگونه از صحت سوابق خود اطمینان
حاصل کنم؟

اگر نام من تغییر کند چه می شود؟

اگرابهاص و اقشن نرارابهاخشطراازدراج،اطالق،احکما
دادگشت،ا شادال لاد گرانشماخ داوااتغككرادهكد،ابرایا
دو شفتاکشو ااصالحامدت،ابش داش ض عاواابهاتششكنا
اجهوشعرااطالعاورشنراکنكد.ااگراکشواشراکنكد،ا
ش ض عاواابهاکشوفرششیاخ دانكزااطالعادهكد.ااگراتغككرا
نشماخ داواابهاششااطالعاندهكداشوکناارت:ا
ابشزپرداختاششلكش اموشابشاتشخكراش اجهام د؛ارا
ااشکشنااورش اصحكحاحق قاموشابهار ابقاتششكنا
اجهوشعراموشارج داندامههابشمداکهاشوکنا
ارتاشكزاناشزا شیادو شفهراتششكنااجهوشعرا
موشادواآ ندتاوااکشهشادهد.ا
اگراشراخ اهكدانشماخ داواادواکشو اتششكنااجهوشعرا
خ داتغككرادهكد،ابش داشدوکراکهانششنادهندتاتغككرا
نشماقشن نراموشابشمداواابهاششانششنادهكد.اارنشدیا
کهاتششكنااجهوشعرابهاعن اناشدوکاتغككرانشماقشن نرا
شراپذ ردامششلاش اوداز راارت:ا
ارنداازدراج؛ا
احکماطالق؛ا

کشوفرششیاموشاهرارشلها کاکپراازافرما)WageاW-2
،and Tax Statementااظهشونششهاحق قاراششلكش )ا
واابهاتششكنااجهوشعراشرافررهد.اششانشماراموشوتا
تششكنااجهوشعراموشاوااکهادوافرماW-2اآشدتاارتاواا
بشاآناچهادوافش لاهشیاششاش ج داارتاشقش سهاشرا
کنكم.اششادوآشدهش راکهادواW-2انششنادادتامدتا
ارتاواابهار ابقاتششكنااجهوشعراموشااضشفهاشرا
کنكم.
شهماارتاکهانشماراموشوتاتششكنااجهوشعراموشاکها
وریاکشو اموشاارتابشار ابقاپرداخهراکشوفرششیا
موشاراW-2اشطشبقتادامههابشمداتشاششابه انكمااعهبشوا
دوآشداموشاواابهار ابقهشنااضشفهاکنكم.اموشاشسئ ا
تطبكقاصحتار ابقاتششكنااجهوشعرارار ابقا
کشوفرششیاخ داهسهكد.ااگراکشو اتششكنااجهوشعرا
موشاغلطاارت،ابرایاا جشداتغككرا ابشااداوا اتششكنا
اجهوشعراتوشسابگكر د.افرماW-2اخ داواابروررا
کنكداتشاشطوئنام دار ابقاکشوفرششیاموشاصحكحا
ارتارادواغكراا ناص و ااطالعش ادقكقاواابها
کشوفرششیاخ دااعالماکنكد.ا

هوچنكناشرات انكدار ابقادوآشدهشیاخ داواا
اگ اهراتشبعكتاکهانششنادهندتانشماجد دابشمد؛ا
دواSocial Security Statementا(ااظهشونششها
شا
تششكنااجهوشعر)اببكنكد.اا نااظهشونششهابرایا
احکمادادگشتابرایاتغككرانشم.ا
کشوکنشنا18ارش ابهابشالابهاص و اآنال نادوا
اگرارندیاکهابهاعن اناشدوکاتغككرانشماقشن نرابهاششا درهرساارت.ابرایاد دنااظهشونششهخ د،ابها
اوائهاشراکنكد،ااطالعش االزمابرایاتشخكصاه تا
ربسش ت www.socialsecurity.gov/myaccountا
موشادوار ابقاششاواادوااخهكشواششانگذاود،ا شااگرانشما
شراجعهاکردتارا کاحسشباکشوبریاا جشداکنكد.
(اقلب الصفحة)
م ششوتارایشو ار مش اراك و هراموش
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ااگراخشوجاازاا شال اشهحدتابهادنكشاآشدتاا داراشداوکا
مهررندیاخ داوااهنگشمادو شفتاکشو ااوائهانکردتا
ا د،ابش داشداوکامهررندیاا شال اشهحدتاخ داواا
نششنادهكد؛ارا

اگر وضعیت مهاجرت یا شهروندی من
تغییر کند چه خواهد شد؟

اگرارضعكتاشهشجر اموشاتغككراکندا شامهررندا
ا شال اشهحدتابش د،ابش داش ض عاواابهااطالعاتششكنا
اجهوشعرابررشنكداتشار ابقاموشاواابهاورزاورشنرا
کنكم.ابرایاتصحكحارضعكتاشهشجر ا شامهررندیا
خ د،ابش داشداوکراواانششنادهكداکهاحشکراازارضعكتا
جد دا شامهررندیاموشابشمد.اششاتنهشاشرات انكما
برخراازاارنشداواابهاعن اناشدوکاتش كدامهررندیا
برایاصدرواکشو اجد دا شاالوثنرابپذ ر م.اا ناارنشدا
مششل،اپشرپ و اا شال اشهحدت،اگ اهراتشبعكتا شا
گ اهرامهررندیاشرابشمد.ااگرامهررنداا شال ا
شهحدتانكسهكد،اتششكنااجهوشعراازاموشاشراخ اهدا
تشاشداوکابهاورزاشهشجر اخ داواانششنادهكد.

در صورت دزدیده شدن یا گم شدن
کارت چه باید کرد؟

چگونه از شماره تامین اجتماعی خود
حفاظت کنم؟

بش داموشوتاتششكنااجهوشعراخ داوااشحرششنهاحفظا
کنكداراازاافششیاغكراضررویاآنابپرهكز د.اموشابش دا
کشو اتششكنااجهوشعراخ داوااهوراتابشارش راارنشدا
شهوهشنادوا کاشکشنااشنانگهداو د.اآناواابشاخ داحولا
نکنكداشگراا نکهاالزمابشمداآناواابها کاکشوفرششا شا
اوائهادهندتاخدشش انششنادهكد.
ششابرایاعدمار ءارهفشدتاازاموشوتاموش،ا
واهکشوهشیاشخهلفراواااند شكدتاا م.ابهاعن اناشثش ،ا
ششاه تاافرادیاکهادوخ ارتاتع ضاکشو اگما
مدتا شادزد دتامدتاداوندا شاخ اهشناتصحكحاکشو ا
هسهنداواابهادقتاتحتانظراشراگكر م.ا کراازا
دال لاا ناکشواجل گكریاازادو شفتاموشوتاهشیاتششكنا
اجهوشعراجعلرابرایاجعلاه تات رطاافراداارت.ا
ششاشحرششنگرار ابقاتششكنااجهوشعراوااحفظاشرا
کنكم،اشگراآناکه:

برایادو شفتاکشو اتششكنااجهوشعراالوثنر،اموشا
بش د:ا
افرماتقشضشنششهابرایاکشو اتأشكنااجهوشعراواا
تکوكلاکنكد؛ا
ا کارندااصلاراشنقضرانشدتاحشریااطالعش ا
منشرش راخ د،اکهاترجكحشاداوایاعکسابهاورزا
موشابشمداواابرایاتعككناه تاخ دااوائهاکنكد؛ا

م ششوتارایشو ار مش اراك و هراموش

اگرامهررنداا شال اشهحدتاهسهكد،ادواا شلتاهشیا
ششخصامدتا شانشحكهاکلوبكشازندگراشراکنكد،ا
اکن ناشرات انكدادوخ ارتاکشو االوثنراخ داواا
ازاطر قاپرتش اmy Social Securityادواربسش تا
www.socialsecurity.gov/myaccountاوائها
کنكد.ابرایاشششهدتافهررتاا شلتاهشیا
شششوکتاکنندتارارش راالزاشش ،اازاربسش تا
www.socialsecurity.gov/ssnumberابشزد دا
کنكد.ابرایادو شفتاکشو اتششكنااجهوشعراالوثنر،ا
بش داشداوکانششنادهندتاه تاخ داواااوائهاکنكد.ا
هوچنكنااگراشداوکاموشادوار ابقاششانبشمد،ابش دا
شداوکانششنادهندتارنارامهررندیاا شال اشهحدتا
خ داواابهاششانششنادهكد.
کشو االوثنراموشانشماراموشوتاشششبهاکشو اقبلرا
موشاوااخ اهدادامت.

دواص و ادزد دتامدنا شاگمامدن،اشرات انكداکشو ا
تششكنااجهوشعراخ دا شافرزندتشناواابهاص و اوا گشنا
تع ضاکنكد.ابشاا نارج د،اصشحبشناکشواتنهشارهابشوا
دوارش ،ارا10ابشوادواط اعوراخ داشرات اننداکشو ا
خ داوااتع ضاکنند.اتغككرانشماقشن نراراارهثنشهشیا
د گراجزءاا ناشحدرد تابهاحسشبانوراآ ند.ابهاعن انا
شثش ،اشوکناارتاتغككرا ادوارضعكتاغكرمهررندیا
کهانكشزشندابهاورزورشنراکشو اارتاجزءاا نا
شحدرد تاهشابهاحسشبانكش د.اهوچنكن،ااگرابه انكدا
ثشبتاکنكداکهابرایاجل گكریاازاششکال اقشبلات جها
بهاکشو انكشزاداو داشوکناارتاا ناشحدرد تاهشادوا
ش وداموشااعوش انگردد.ا

(اقلب الصفحة)

ااگرامهررنداا شال اشهحدتانكسهكد،ارضعكتا
غكرمهررندیاقشن نراخ داواانششنادهكد.ا
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اقشن ناازاششابخ اهدااطالعش اواابشارشزششنادرلهرا
د گریادواشكشنابگذاو م؛ا شا

ابرایاانجشماکسباراکشوابرنششهاهشیارالشهرارا
وفشهراتششكنااجهوشعرا شادرلهر،ابهااطالعش ا
موشانكشزابشمد.ا

تش كداشزا ش،اتغككرادادنااطالعش اراو زاشسهقكم،ا
اوائهادوخ ارتاصدرواکشو اMedicareاالوثنر،ا
دو شفتاSSA-1099/1042Sاجش گز نار؛

موشابش دادوابهاامهراکاگذامهناموشوتاراکشو ا
خ دابسكشوادقتاکنكداتشاازار ءارهفشدتاازاکشو اخ دا
جل گكریاکنكد.احهرازششنراکهابهاط واشسهقكما
ازاموشاشراخ اهنداتشاموشوتاخ داواااوائهاکنكد،ا
اوائهاموشوتابرایاموشادارطلبشنهاارت.ااگراچنكنا
تقشضش رامد،ابش دابپرركد:ا

ااوائهادوخ ارتاHelpاExtraابرایاتششكنا
هز نهاهشیابرنششهاداورهشیانسخهاایاMedicare؛
ااوائهادوخ ارتاشزا شیابشزنشسهگر،اشعل لكتارا
Medicare؛
ادرهرررابهاورن متانشر ش اشش؛
ادو شفتاپشرخاپررشاهشیاشهدار ؛ار

اچراابهاموشوتاموشانكشزاارت؛ا

ابسكشویااشکشنش اد گر!

اازاموشوتاموشاچهاارهفشدتاایاخ اهدامد؛ا

برخراازاا ناخدشش افقطابهازبشناانگلكسرااوائها
شرام د.ابرایاکسبااطالعش ابكشهرابهازبشنا
فشوررابها«دوگشتاچند-زبشنر»اششاشراجعهاکنكد.ابرایا
برقراواکردنااوتبشطابشاتششكنااجهوشعراشرات انكداازا
خدشش اوا گشناشهرجماهوزششناارهفشدتاکنكد.اخدشش ا
ترجوهابرایاتوشساهشیاتلفنرا شابرایاشراجعشنابها
دفهراتششكنااجهوشعرااوائهاشرام د.

ااگرانخ اهكداموشوتاخ داواااوائهاکنكداچهااتفشقرا
خ اهداافهشد؛ارا
اچهاقشن نراشراخ اهداکهاموشوتاخ داواااوائها
کنكد.ا
پشرخاا نار اال ابهاموشادواتصوكماگكریابرایا
اوائهاموشوتاتششكنااجهوشعراخ داکوکاخ اهداکرد.ا
تصوكمابشاخ داموشرت.

تماس با ما

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

افرادیاکهابهاا نهرنتادرهرررانداوند،اشرات انندا
ازاخدشش اخ دکشواتلفنراششاکهامبشنهاورزیارا
دوا7اورزاهفههااوائهاشرام د،اارهفشدتاکنند.ا
افرادانشمن اا شاکم-من ااشرات انندابشاموشوتا
وا گشنا1-800-772-1213ا شاTTYابهاموشوتا
1-800-325-0778اتوشسابگكرند.

بهاورشاهشیاشخهلفاازاجولهاآنال ن،اتلفنرا
راحض ویاشرات انكدابشاتششكنااجهوشعراتوشسا
بگكر د.اششاآششدتاپشرخاگ رابهاپررشاهشیاموشارا
خدشهگزاویابهاموشاهسهكم.اتششكنااجهوشعرابرایا
تششكناحش اراآ ندتاازاطر قااوائهاشزا شاراحوش تاششلرا
ششداماالعوراازاشكلك ناهشاتناازاشردمابكشاازا80ارش ا
ک مكدتاارت.

اگراشراخ اهكدابشاکسراصحبتاکنكد،اازارشعتا7ا
صبحاتشا7امباورزهشیادرمنبهاتشاجوعهاپشرخگ یا
ً
غالطفشامکكبشا
توشساموشاهسهكم.ادوارشعش امل
ً
ااحهوشالاخط طابكشهرا
بشمكد،از راادواا ناارقش
ششغ اارتاراگفهگ ابشاششازششنابكشهریاشرابرد.ا
برایابرقراواکردنااوتبشطابشاتششكنااجهوشعراشرات انكدا
آرشناتر ناواتاارهفشدتاازاخدشش اتششكنااجهوشعرا
ازاخدشش اوا گشناشهرجماهوزششناارهفشدتاکنكد.ا
ازاهراجش،اشراجعهابهاwww.socialsecurity.govا
خدشش اترجوهابرایاتوشساهشیاتلفنرا شابرایا
ارت.ادواا نجشااشکشنش از رادوااخهكشواموشرت:
اا جشداحسشباSocial Securityاmyابرایاشششهدتا شراجعشنابهادفهراتششكنااجهوشعرااوائهاشرام د.ا
اشكدراو مابه انكماخدشهگزاواموشابشمكم.
Social Security Statementا(ظهارنامه تامین
اجتماعی)،اوارهراآزشش رادوآشد،اچشپاکردنانششها
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