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وینت هششزورتهبتتارتییغ،تهزویتمووتدتهسشاتیتماننیتمالشارتهااتمزویایتسویالتسکشوتیتی،تآگاهیتهایت
جییییتتوتهزویتسالت2018توتوئبتمیتدهی.هزتسالتطبقتقانون،تهعضیتوتقامتهصوترتخودکاتت هششزتمیتکننیت ات
وینتهزنامبتتوتهات وجبتهبتسطحتحقوقتاتقشمتتهاتهبتتارتنگاغتدوتد.

اطالعات برای افرادی که مزایای سوشال سکیوریتی دریافت می کنند
مالیات های مدیکر و سوشال سکیوریتی
2017
مالیات های سوشال سکیوریتی

2018

6.2%تهزتدتآمیهایتهالغتهزت
$127,200تدالت

6.2%تهزتدتآمیهایتهالغتهزت
$128,400تدالت

*هاتمقزتورتمالشارتهزتدتآمیتقاهلتجبزونتوست

*12.4%تهزتدتآمیهایتهالغتهزت
$127,200تدالت

*12.4%تهزتدتآمیهایتهالغتهزت
$128,400تدالت

مالیات های مدیکر

2017

2018

کاتگز/کاتفزمات(هزتکیوم)
خود-ویتهال

کاتگز/کاتفزمات(هزتکیوم)
خودتویتهال

*هاتمقزتورتمالشارتهزتدتآمیتقاهلتجبزونتوست

1.45%تهزت مامتدتآمیها

1.45%تهزت مامتدتآمیها

*2.9%تهزت مامتدتآمیها

*2.9%هزت مامتدتآمیها

وفزودتپزدتآمی،دتتمالشا هایتمییکز،ت0.9تدتصیتدیگزنشزتهزتدتآمیهایتهالغتهزمبالغتخاصتپزدوختتمیتکننی.تجزئشارت
هششتزتوتهاتخیمارتدتآمیتدوخلیتهزتسیتکنشی.
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مالیات های مدیکر و سوشال سکیوریتی

اعتبارهای حاصل از کار
تهنگامیتکبتکاتتمیتکنشی،وعتباتو یتتوتدتتجهتتمزویایتسویالتسکشوتیتیتهیستتمیتآاتیی.تهزویتآنکبتاوجیتیزویطتوستفادغتورتمزویایتسویالتسکشوتیتیتهایشی،ت عیودتخاصیتوروعتباتورتتوتنشارتدوتیی.ت عیودتوینتوعتبات،تهبت
سنتیماتاتنوعتمزویاییتکبتدتخووستتمیتکنشی،تهستگیتدوتد.تیماتمیت وونشیتهزتسالبت اتچهاتتوعتباتتکسبت
کنشی.تهششتزتوفزودتهبت40توعتباتتنشارتدوتنیت اتاوجیتیزویطتوستفادغتورتمزویایتهارنشستگیتیونی.

2017

$1,300تدالتتیکتوعتباتتدتیافتت
میتکنی

2018

$1,320تدالتتیکتوعتباتتدتیافتت
میتکنی

اطالعات برای افرادی که مزایای سوشال سکیوریتی دریافت می کنند
محدودیت های در آم

طبقتقانونتفیتول،توفزودیتکبتمزویایتسویالتسکشوتیتیتدتیافتتمیتکننیتاتهبتسنتکاملتهارنشستگیت
نزسشیغتونی،تمادومیتکبتدتآمییانتکمتزتوتتمحیادیتتهایت عششنتییغتریزتهایی،تاوجیتیزویطتدتیافتت مامت
مزویایتخودتهستنی.تهزویتوفزودیتکبتمتولیتسالهایت1943ت ات1954تهستنی،تسنتکاملتهارنشستگیت66تسالت
وست.تسنتکاملتهارنشستگیتهتیتیجتهزتسالتوفزویشتمیتیاهیتاتهزویتوفزودیتکبتمتولیت1960تیاتهعیتهستنیت
هبت67تسالتمیتتسی.

2017

2018

دتتسنتکاملتهارنشستگیتیاتهششتز

هشچتمحیادیتیتهزتدتآمیتاجودت
نیوتد

هشچتمحیادیتیتهزتدتآمیتاجودت
نیوتد

پائشنت زتورتسنتکاملتهارنشستگی

$16,920تدالت
هزویتهزت$2تدالتتهششتزتورتحی،ت$1
دالتتورتمزویاتکسزتمیتیود.

$17,040تدالت
هزویتهزت$2تدالتتهششتزتورتحی،ت
$1تدالتتورتمزویاتکسزتمیتیود.

$44,880تدالت
هزویتهزت$3تدالتتهششتزتورتحی،ت
دتتسالیتکبتهبتسنتکاملتهارنشستگیت
1تدالتتورتمزویاتکسزتمیتیودت
میتتسشی
اترمانیتکبتهبتسنتکاملت
هارنشستگیتهزسشی

$45,360تدالت
تهزویتهزت$3تدالتتهششتزتورتحی،ت
1تدالتتورتمزویاتکسزتمیتیودت
اترمانیتکبتهبتسنتکاملت
هارنشستگیتهزسشی

محدودیت های درآمدی برای استفاده کنندگان از مزایای از کارافتادگی:تچنانچبتهنگامتدتیافتت
مزویایتورتکاتوفتادگیتمشهولتهبتکاتتهستشیتهاییتدتتموتدتدتآمی ان،تهزچنیتناچشز،تهبتماتوطالعتدهشی.تیماتمیت
وونشیتطیتیکتداتغتآرمایشیتکات اتنبتماغت(ضزات یتنیوتدکبتمیرتداتغتپشوستبتهایی)،تدتآمیهایتنامحیادت
دویتبتهایشیتاتهنورتمزویایتکاملتتوتدتیافتتکنشی.تهنگامیتکبتیماتداتغتآرمایشیتکاتتتوتهبتو مامتتسانییی،ت
مات صمشمتمیتگشزیمتکبتآیاتیماهنورتاوجیتیزویطتدتیافتتمزویایتورکاتوفتادگیتهستشیتیاتخشز.تیماتهمچنشنت
ممکنتوستتاوجیتیزویطتهزویتسایزتمشوقتهایتکاتیتهزویتکمکتهبتهزگشتتهبتکاتتهایشی.
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محدودیت های در آم

2018

2017

فعالشتتمهمتدتآمیتروت(غشزتناهشنا)

ماهانبت$1,170تدالت

ماهانبت$1,180تدالت

فعالشتتمهمتدتآمیتروت(تناهشنا)

ماهانبت$1,950تدالت

ماهانبت$1,970تدالت

ماغتداتغتکاتتآرمایشی

ماهانبت$840تدالت

ماهانبت$850تدالت

اطالعات برای افرادی که در آمد تکمیلی سوشال سکیوریتی ( )SSIدریافت می کنند
ماهانه فدرال  SSIپرداخت (حداکثر)

2018

2017

فزدتمجزد

$735تدالت

$750تدالت

راج

$1,103تدالت

$1,125تدالت

محدودیت های درآمد ماهانه

فزدتمجزدیتکبتدتآمیشتفقطتورتدستمزدت
امشنتمیتیود

2017

2018

$1,555تدالت

$1,585تدالت

فزدتمجزدیتکبتدتآمیشتورتدستمزدت
امشنتنمیتیود

$755تدالت

$770تدالت

راجیتکبتدتآمییانتفقطتورتدستمزدت
امشنتمیتیود

$2,291تدالت

$2,335تدالت

راجیتکبتدتآمییانتورتدستمزدت امشنت
نمیتیود

$1,123تدالت

$1,145تدالت

توجه :اگر درآمدی دارید ،مزایای ماهانه شما بطور کلی کمتر از حداکثر پرداخت اس.اس.آی فدرال خواهد
بود .به یاد داشته باشید که باید تمام درآمدتان را به ما گزارش دهید.بعضی ایالت ها مبلغی را به
پرداخت اس .اس.آی فدرال اضافه می کنند .چنانچه در یکی ار این ایالت ها زندگی می کنید ،ممکن
است واجد شرایط پرداخت باالتر باشید .درآمد شما ممکن است باالتر از حد تعیین شده باشد و شما
هنوز واجد شرایط باشید.

اطالعات برای افرادی که مدیکر  Medicareدریافت می کنند
بیشتر هزینه های مدیکر به منظور هماهنگی با افزایش هزینه مراقبت های بهداشتی ،در حال افزایش
است امسال
2018
2017
بیمه مربوط به بیمارستان (« Part Aقسمت الف»)
هشماتتهزویت60تتاروالتدتتهشماتستانتوینت
مبلغتتوتپزدوختتمیتکنی

$1,316تدالت
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$1,340تدالت

بیشتر هزینه های مدیکر به منظور هماهنگی با افزایش هزینه مراقبت های بهداشتی ،در حال افزایش
است امسال
هشماتتهزویت61ت ات90تتارتدتتهشماتستانتوینت
مبلغتتوتپزدوختتمیتکنی

تارونت$329تهیالت

تارونت$335تهیالت

هشماتتهزویت90تتارتدتتهشماتستانت( ات60
تارتوضافیتدیگز)توینتمبلغتتوتپزدوختتمیت تارونبت$658تدالت
کنی

تارونبت$670تدالت

هشماتتهزویت20تتارتوالتوستفادغتورتومکانارت
$0تدالت
پزستاتیتحزفبتویتوینتمبلغتتوتپزدوختت
میتکنی

$0تدالت

هشماتتهزویت21ت ات100تتاروستفادغتورت
ومکانارتپزستاتیتحزفبتوی،توینتمبلغتتوت
پزدوختتمیتکنی

تارونبت$164.50تدالت تارونبت$167.50تدالت

خرید حق بیمه قسمت الف:تمبلغتحقتهشمبتویتکبتهزویتخزییتمییکزتقسمتتولفتپزدوختتمیتکنشیتهبت
عیودتوعتباتورتسویالتسکشوتیتیتهستگیتدوتدتکبتیماتکسبتکزدغتویی.تمبلغتخزییتهات وجبتهبتوعتباتورتیمات
هبتیزحتریزتوستت:
40توعتبات

$0تدالت

$0تدالت

30ت ات39توعتبات

$227تماهانهیالت

$232تماهانهیالت

کمتزتوتت30توعتبات

$413تماهانهیالت

$422تماهانهیالت

بیمه پزشکی (« Part Bقسمت ب»)

2017

$134تماهانهیالت

2018

ماهانبت$134تدالت**

مبلغتقاهلتکسز

$183تساالنهیالت

ساالنبت$183تدالت

حقتهشمبتماهانب

پستورتآنکبتهشماتتمبلغتقاهلتکسزتتوتپزدوختتکزد،تقسمتتب،ت80
دتصیتخیمارت حتتپویشتتوتمیتپزدورد.
توجه :اگر بیمه مدیکر دریافت می کنید و درآمدتان پائین است ،ایالت شما ممکن است حق بیمه
مدیکر و در بعضی موارد هزینه های قابل کسر و سایر هزینه های پزشکی عهده شما را پرداخت کند.
برای آگاهی بیشتر با موسسه کمک های پزشکی منطقه خود (مدیکید) ،خدمات اجتماعی یا با اداره
رفاه تماس بگیرید.
**حق بیمه ماهانه استاندارد  134دالر است .بعضی افراد با درآمد باالتر ،حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند.

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

امشنتحالتاتآینیغتورتطزیقتوتوئبتمزویاتاتحمایتتمالیت
مادومتولعمزتورتمشلشونتهات نتورتمزدمتهششتورت80تسالت
کویشیغتوست.

هبتتاشتهایتمختلفتورتجملبتآنالین،ت لفنیت
ی وونشیتهات امشنتوجتماعیت ماست
اتحضوتیتم ت
هگشزیی.تماتآمادغتپاسختگوییتهبتپزسشتهایتیماتات
خیمتگزوتیتهبتیماتهستشم.ت امشنتوجتماعیتهزویت
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وگزتمیتخووهشیتهاتکسیتصحبتتکنشی،تورتساعتت7
صبحت ات7تیبتتارهایتداینببت اتجمعبتپاسخگویت
ً
ماستیماتهستشم.تدتتساعارتیلوغتلطفاتیکشبات
ً
هایشی،تریزوتدتتوینتواقارتوحتماالتخطوطتهششتزت
مشهولتوستتاتگفتگوتهاتماترمانتهششتزیتمیتهزد.ت
ی وونشیت
هزویتهزقزوتتکزدنتوت باطتهات امشنتوجتماعیتم ت
ورتخیمارتتویگانتمتزجمتهمزمانتوستفادغتکنشی.ت
خیمارت زجمبتهزویت ماستهایت لفنیتیاتهزویت
مزوجعانتهبتدفتزت امشنتوجتماعیتوتوئبتمیتیود.ت
ومشیاوتیمتهتوونشمتخیمتگزوتتیماتهایشم.

بازدید از وبسایت ما

ن زینتتوغتوستفادغتورتخیمارت امشنتوجتماعیت
آسا ت
ورتهزتجا،تمزوجعبتهبتwww.socialsecurity.gov
وست.تدتتوینجاتومکانارتریزتدتتوختشاتتیماست:
ویجادتحسابت my Social Securityهزویتمشاهیغت
Social Security Statementت(ظهارنامه تامین
اجتماعی)،تتوستیتآرماییتدتآمی،تچاپتکزدنتنامبت
ایشیتمزویا،ت هششزتدودنتوطالعارتاوتیزتمستقشم،ت
وتوئبتدتخووستتصیاتتکاترتMedicareتولمثنی،ت
دتیافتتSSA-1099/1042Sتجایگزینتا؛
وتوئبتدتخووستتHelpتExtraتهزویت امشنتهزینبتهایت
هزنامبتدوتاهایتنسخبتویتMedicare؛
وتوئبتدتخووستتمزویایتهارنشستگی،تمعلولشتتات
Medicare؛
دستزسیتهبتتانویتتنشزیارتما؛
دتیافتتپاسختپزسشتهایتمتیوال؛تا
هسشاتیتومکانارتدیگز!
هزخیتورتوینتخیمارتفقطتهبترهانتونگلشسیتوتوئبت
میتیود.تهزویتکسبتوطالعارتهششتزتهبترهانت
فاتسیتهبت«دتگاغتچنی-رهانی»تماتمزوجعبتکنشی.تهزویت
ی وونشیتورت
هزقزوتتکزدنتوت باطتهات امشنتوجتماعیتم ت
خیمارتتویگانتمتزجمتهمزمانتوستفادغتکنشی.تخیمارت
زجمبتهزویت ماستهایت لفنیتیاتهزویتمزوجعانتهبت
دفتزت امشنتوجتماعیتوتوئبتمیتیود.

تماس با ما

ی ووننیت
وفزودیتکبتهبتوینتزنتتدستزسیتنیوتنی،تم ت
ورتخیمارتخودکاتت لفنیتماتکبتیبانبتتاریتات
دتت7تتارتهفتبتوتوئبتمیتیود،توستفادغتکننی.ت
ی ووننیتهاتیماتغت
وفزودتناینووتیاتکم-ینووتم ت
تویگانت 1-800-772-1213یاتTTYتهبتیماتغت
 1-800-325-0778ماستهگشزنی.

Social Security Administration
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