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(پشت صفحه)
"ینی یامن" کی

SocialSecurity.gov

اشتباهکندرن"ارتنتأمینناجتیاعکنشیانوجودندارد،ن
برامنا"جادنتغییراتنبان"ککنازندفاترنتأمینناجتیاعکن
تیاسنبگیر"د.نفرمنW-2نخودنرانبررسکن"نیدنتان
مطیئننشو"دنسوابقن"ارفرمامنشیانصحیحناستنون
درنغیرنا"ننصورتناطالعاتندقیقنرانبهن"ارفرمامنخودن
اعالمن"نید.

ا"ننجزوهن"ین یامن" کنازنمهمنتر"ننو"ژگکنهامن
بر امهنهامنتأمینناجتیاعک،ندرآمدنتأمیننتکیی کن
()SSIنونMedicareنارائهنمکندهد.ناطالعاتنمربوطن
بهنا"ننبر امهنها،نشاملن شر"اتنما،نرانمکنتوا یدن
بانمراجعهنبهن شا کنwww.socialsecurity.govن
بیابید.

هیچنیننمکنتوا یدنسوابقندرآمدهامنخودنراندرن
بیانیه تأمین اجتماعینخودنبررسکن"نید.ن
ا"ننبیا یهنبهنطورنآ ال"نندرندسترسن"ارگرانن18ن
سالهنونباالترنقرارندارد.نبرامنبازبینکنبیا یهنخودنبهن
مانمزا"ا"کن"هنازنتأمینناجتیاعکندر"افتنمکن"نیدن
www.socialsecurity.gov/myaccountنمراجعهن
رانبرنمبنامندرآمدهامن"ارفرمان("اندرنصورتن
"نیدنون"ینحسابنSocial Securityنmyنا"جادن"نید.ن
خوداشتغالک،نبرنمبنامندرآمدهامنخودتان)ن"هنبان
اگرنبیا یهنشیانهیهندرآمدنها"تاننرانشاملن یکنشودن
استفادهنازنشیارهنتأمینناجتیاعکنشیانگزارشن
"انهرگو هناشتباهند"گرمنوجودندارد،ناطالعاتنصحیحن
شدهناست،نارائهنمکندهیم.نبنابرا"ن،نهییشهنازن
رانبهن"ارفرمامنخودنونبهندفترنمح کنتأمینناجتیاعکن
شیارهنتأمینناجتیاعکنصحیحناستفادهن"نیدنون
مطیئننشو"دن"هن امکن"هندرنمحلن"ارنازنآنناستفادهن ارائهن یا"ید.
مکن"نیدنهیانن امکنباشدن"هنرومن"ارتنتأمینن
اجتیاعکنشیاناست.ناگرن امتاننرانتغییرنداد"د،نبا"دن
امنخودنرانبرنرومن"ارتنتأمینناجتیاعکنتانن یزنتغییرن
دهید.نتأمینناجتیاعکنبهنازامنا"ننخدماتنهز"نهنامن اگرنبرامنشخصند"گرمن"ارنمکن"نید،ن"ارفرمامنشیان
در"افتن یکن"ند.نشیانبا"دنبرامن"ود"اننخودنونبهن
مالیاتنهامنتأمینناجتیاعکنونMedicareنرانازنچین
محضنتولدشانن"ینشیارهنتأمینناجتیاعکندر"افتن
حقوقنشیان"سرنمکن"ندنونآننرانبهنخدماتندرآمدن
"نید.نبرامندرجن"ردننآ هانبهنعنواننافرادنوابستهن
داخ کن()IRSنمکنفرستد.ن"ارفرمامنشیانهیچنینن
بهنخودتانندرناظهار امهنمالیاتنبرندرآمدنفدرال،نبهن
مب غکنمشابهنبانآ چهنازنچینحقوقنشیان"سرنشدهن
شیارهنهامنآ هان یازندار"د.
استنرانبهنخدماتندرآمدنداخ کنپرداختنمکن"ند.ن

شماره تأمین اجتماعی شما

پرداخت مالیاتهای تأمین اجتماعی

"ارفرمامنشیانهیچنیننگزارشنتیامندرآمدها"تاننران
ک یا"د.
بهنتأمینناجتیاعکناعالمنم ن

سرقت هویت

اگرنخوداشتغالنهستید،نتیامنمالیاتنهامنتأمینن
برامنج وگیرمنازنسرقتنهو"تنمراقبن"ارتنونشیارهن اجتیاعکنونMedicareنراندرنهنگامنتکییلناظهار امهن
تأمینناجتیاعکنخودنباشید.نهنگامکن"هن"ارنتازهنامن مالیاتکنخودنپرداختنمکن"نیدنونخدماتندرآمدن
رانشروعنمکن"نیدن"ارتنخودنرانبهن"ارفرمان شانندهیدن داخ ک،ندرآمدنشیانرانبهنتأمینناجتیاعکنگزارشن
تانسوابقنشیانبهنطورنصحیحنثبتنشود.نسپس،نآننران مکندهد.نشیان رخکنبرابرنبانمجیوعنسهمن"ارفرمانون
درن"ینمکاننامننقرارندهید.ن"ارتنرانبانخودتاننحیلن
"ارمندنپرداختنمکن"نید،نامانبرخکن"سوراتنمالیاتن
کنید.
برندرآمدنو"ژهنوجودنداردن"هنمکنتوا یدنبرامنجبرانن
مالیاتنخودنازنآ هاناستفادهن"نید.

اطمینان حاصل کنید که سوابق شما
دقیق است

مانمالیاتنهامنتأمینناجتیاعکنونMedicareنپرداختکن
شیانراندرن"ینحسابنو"ژهنبرا"تاننقرارن یکندهیم.نازن
آ هانبرامنپرداختنمزا"انبهنافرادمناستفادهنمکنشودن
"هنامروزهنمزا"اندر"افتنمکن"نند،ندرستنهیا طورن
"هنمزا"امنآ"ندهنشیانتوسطن"ارگراننآ"ندهنپرداختن
مکنشود.

امنونشیارهنتأمینناجتیاعکندرن"ارتنتأمینن
اجتیاعکنشیانبا"دنبانسوابقندستیزدن"ارفرما"تانن
ونفرمنW-2نمطابقتنداشتهنباشدنتانبتوا یمناعتبارن
درآمدنشیانرانبهنپرو دهنتاننمرتبطنساز"م.ناگرنهرگو هن
(اقلب الصفحة)
"ینی یامن" کی

2

دریافت "اعتبارهای" تأمین اجتماعی

درنحینن"ارن"ردننونپرداختنمالیاتنتأمینناجتیاعک،ن
یاعتبارها"کینبهندستنمکنآور"دن"هنجهتنواجدن
شرا"طنبودننشیانبرامنمزا"امنتأمینناجتیاعکنموردن
محاسبهنقرارنمکنگیردن(بستهنبهندرآمدتان،نمکنتوا یدن
درنهرنسالنچهارنواحدناعتبارن"سبن"نید).نبیشترن
افرادنبهن10نسالن"ارن(40نواحدناعتبار)ن یازندار دنتان
واجدنشرا"طنمزا"انباشند.نافرادنجواننترنبهنواحدهامن
اعتبارمن"یترمن یازندار دنتانواجدنشرا"طنمزا"امنازن"ارن
افتادگکنباشندن"انخا وادهنآ هانواجدنشرا"طنمزا"امن
بازما دگاننشو د.

تعیین مزایای تأمین اجتماعی

بهنطورن" ک،نمزا"امنتأمینناجتیاعکنشیاندرصدمنازن
متوسطندرآمدنشیاندرنطولنعیرتانناست.ن"ارگرانن
"مندرآمدندرصدنباالترمنازنمتوسطندرآمدهامنطولن
عیرنخودنران سبتنبهن"سا کندر"افتنمکن"نندن"هن
درندهینهامندرآمدمنباالنهستند.ن"ارگرمنباندرآمدن
متوسطنمکنتوا دنا تظارندر"افتنمزا"امنباز شستگکن
رانداشتهنباشدن"هنجا"گز"ننحدودن40ندرصدنمتوسطن
درآمدهامنتیامنطولنعیرشنمکنشود.
تأمینناجتیاعکنهرگزنبرامنا"نندرن ظرنگرفتهن
شدهناستن"هنتنهانمنبعندرآمدنشیاندرنهنگامن
باز شستهنشدنن"انازن"ارنافتادهنشدننباشد،ن"ان
تنهاندرآمدنخا وادهنتانندرنصورتنمرگنشیانباشد.ن
تأمینناجتیاعکنمکی کنبرامنطرحنهامنپسنا داز،ن
سرما"هنگذارم،نباز شستگکنونبییهنشیاناست.

مزایای تأمین اجتماعی

مالیاتنتأمینناجتیاعکنشیانبرامنسهن وعنمزا"ان
پرداختنمکنشود:نباز شستگک،نازن"ارنافتادگکنون
بازما دگان.
اگرنواجدنشرا"طنمزا"امنباز شستگکن"انازن"ارن
افتادگکنباشید،نمیکنناستنسا"رناعضامنخا وادهن
شیان یزنمزا"ا"کنراندر"افتن"نند.نبهنعنواننمثال،ن
هیسرنشیانهمنبهنشرطکن"هنحداقلن62نسالنسنن
داشتهنباشد،نواجدنشرا"طناست.نهیچنیننهیسرن
شیاندرنصورتکن"هن"یترنازن62نسالنسننداشتهنونازن
"ودکنفرز دنز"رن16نسالنشیان("انفرز دن16نسالهنون
(اقلب الصفحة)
"ینی یامن" کی

3

بزرگترنامانمع ولتان)نمراقبتن"ندنونذ"لنسابقهنشیان
مشیولنمزا"انباشد،نواجدنشرا"طنمحسوبنخواهدن
شد.نفرز داننمجردنشیان یزندرنصورتکنواجدنشرا"طن
هستندن"هنز"رن18نسالنسننداشتهنباشند،ن18نتان
19نسالهنبودهنونبهنطورنتیامنوقتندرنمدرسهنابتدا"کن
"اندبیرستاننحضورنپیدان"نندن"ان18نسالهن"انبزرگترن
بودهنامانمع ولنباشند.ناگرنطالقنگرفتهنا"د،نمیکنن
استنهیسرنسابقنشیانذ"لنسابقهنتاننواجدنشرا"طن
در"افتنمزا"انباشد.

بازنشستگی

هنگامکن"هنبهنسنن"املنباز شستگکنبرسیدن
مانمزا"انرانبهنشیانپرداختنمکن"نیمن(وندرنسنن
62نسالگکنمیزاننمزا"امندرندسترسن"اهشن
مکن"ابد)،نالبتهنبهنشرطنا"نکهنبهنمدتنطوال کن"ارن
"ردهنباشید.ناگرنسالنتولدنشیان1944ن"انقبلنازنآنن
است،نشیاندرن65نسالگکنواجدنشرا"طندر"افتن
مزا"امن"املنسوشالنسکیور"تکنهستید.ناگرنبینن
سالنهامن1945نتان1954نبهند یانآمدهنا"د،نسنن
"املنباز شستگکنشیان66نسالناست.نسنن"املن
باز شستگکنبهنتدر"جنافزا"شنمکن"ابدنونبرامنافرادن
متولدنسالنهامن1955نتان1960نبهن67نسالگکن
مکنرسد.نسنن"املنباز شستگکنبرامنهرن"سکن
"هنپسنازنسالن1960نبهند یانآمدهناست،ن67ن
سالگکناست.ندرنصورتکن"هنباز شستگکنخودنران
تانبعدنازنسنن"املنباز شستگکنبهنتأخیرنبینداز"د،ن
برامنهرنماهکن"هنتانسنن70نسالگکنمزا"اندر"افتن
ک یا"ید.ناگرنتصییمن
کنید،ناعتبارنخاصکنران"سبنم ن
دار"دنباز شستگکنخودنرانتانبعدنازنسنن65نسالگکن
بهنتأخیرنبینداز"د،نبازنهمنبا"دنظرفنسهنماهنپیشن
ازنتولدن65نسالگکنخودنبرامنMedicareندرخواستن
بدهید.

توجه :حتی اگر نمیخواهید در سن  65بازنشسته
شوید ،باید برای  Medicareثبت نام کنید .اگر
در اولین نوبت واجد شرایط شدن در «قسمت
شیانمکنتوا یدنمزا"امنازن"ارنافتادگکندر"افتن"نیدنبهن  »Bو «قسمت  »Dثبت نام نکنید ،ممکن است
ا"ننشرطن"هنبهنا دازهن"افکنبرامن"سبناعتبارن"ارن
الزم باشد که در مدتی که تحت پوشش «قسمت
"ردهنباشیدنوندرنصورتکن"هنبییارمنشد"دنجسیکن
 »Bو «قسمت  »Dقرار دارید ،جریمه بپردازید.
"انروا کنداشتهنباشیدن"هنحداقلنبهنمدتن"ینسالن
همچنین ،ممکن است الزم باشد که برای ثبت نام
ما عنازن"ارن"ردننشیانمکنشودن"اندرنصورتکن"هن
صبر کنید که در این صورت پوشش شما با تاخیر
ج اپذ"رمنداشتهنباشید.نمیکنناستن
بییارمنعال ن
برقرار میشود.
بررسکندرخواستنهامنازن"ارنافتادگکنچند"ننماهن
طولنبکشد،نبنابرا"ننمنتظرن یا یدنتان"ینسالنبیکارن
شو"دنونسپسنبرامنمزا"اندرخواستنبدهید.

از کار افتادگی

درآمد تأمین تکمیلی ()SSI

بازماندگان

اگرنپیشنازنتعدادنمعینکنازنافرادنخا وادهنخودنفوتن
"نید،نمیکنناستنبرخکنازنبازما دگاننشیانواجدن
شرا"طندر"افتنمزا"انباشند.نا"ننافرادنعبارتندنازنبیوهن
مردانن"انبیوهنز انن(ونبیوهنمردانن"انبیوهنز اننطالقن
گرفته)،ن"ود"اننونوالد"ننوابسته.

Medicare

مزا"امنمراقبتنهامنبهداشتکندرنذ"لنچهارنقسیتن
Medicareنارائهنمکنشود.نمالیاتنهامنMedicareن
پرداختکنشیاندرنمدتنسالهامن"ار،نهز"نهنهامن
MedicareنقسیتنAن(بییهنبییارستا ک)نرانتأمینن
مکن"ندن"هنبهنپرداختنهز"نهنهامنبسترمنشدنن
درنبییارستان،نمراقبتنهامنتخصصکنپرستارمنون
سا"رنخدماتن"یینمکن"ند.نشیانبهنطورنمعیولنحقن
بییهنرانبرامنسهنقسیتند"گرنMedicareنپرداختن
مکن"نید.نMedicareنقسیتنBن(بییهندرما ک)نبهن
پرداختن"ارمزدنپزشکان،نهز"نهنمراقبتنهامنسرپا"کن
بییارستاننوند"گرنخدماتنونامکا اتنپزشککن"یین
مکن"ند.نMedicareنقسیتنCن(طرحنهامنمز"تن
)MedicareنبهنافرادندارامنقسیتنهامنAنونBناجازهن
مکندهدنتیامنخدماتنمراقبتنهامنبهداشتکنخودن
رانازنطر"قن"ینسازماننارائهندهندهندر"افتن"نند.ن
MedicareنقسیتنDن(پوششنداروهامن سخهنامن
)Medicareنبهنتامیننهز"نهنهامنداروهامن سخهنامن
"یینمکن"ند.

(اقلب الصفحة)
"ینی یامن" کی

برامندر"افتنمزا"امندرآمدنتأمیننتکیی ک،نبا"دن
65نسالهن"انمسننتر"ان ابینان"انازن"ارنافتادهنباشید.ن
هیچنیننبا"دن"مندرآمدنبودهنونمنابعن"یکنبرامنا جامن
پرداختنهامنماها هنداشتهنباشید.نمیکنناستنهمن
"ود"اننونهمنبزرگساالننواجدنشرا"طنمزا"امنازن"ارن
افتادگکندرآمدنتأمیننتکیی کنباشند.ن
مب غنماهیا هنامن"هندر"افتنمکن"نیدنبهندرآمد،نمنابعنون
جا"کن"هنز دگکنمکن"نید،نبستگکندارد.ندولتنفدرالن
هز"نهنمزا"امنپا"هنرانمکنپردازدنونبرخکنازنا"التنهان
مب غنبیشترمنرانبهنمزا"امنفدرالناضافهنمکن"نند.ن
برامنبررسکنمب غنپرداختکندرآمدنتأمیننتکیی کندرن
ا"التتان،نباندفترنمح کنتأمینناجتیاعکنخودنتیاسن
بگیر"د.نبرخکنازنافرادمن"هندرآمدنتأمیننتکیی کن
در"افتنمکن"نندنواجدنشرا"طن،Medicaidنبر امهن
"یینهز"نهنتغذ"هنتکیی کن()SNAPنون"یینهامند"گرن
یزنهستند.
اگرن"ارن کردهنباشید،نبازنهمنمکنتوا یدنمزا"امندرآمدن
تأمیننتکیی کنراندر"افتن"نید.نتأمیننهز"نهنهامن
درآمدنتأمیننتکیی کنازنمحلندرآمدهامنمالیاتکن
عیومکنصورتنمکنگیردن هنازنمالیاتنهامنتأمینن
اجتیاعک.

4

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

کی و چگونه باید درخواست تأمین
اجتماعی یا درآمد تأمین تکمیلی ارائه
کرد

بهنروشنهامنمخت فنازنجی هنآ ال"ن،نت فنکن
ونحضورمنمکنتوا یدنبانتامینناجتیاعکنتیاسن
بگیر"د.نمانآمادهنپاسخنگو"کنبهنپرسشنهامنشیانون
خدمتگزارمنبهنشیانهستیم.نتامینناجتیاعکنبرامن
تامیننحالنونآ"ندهنازنطر"قنارائهنمزا"انونحیا"تنمالکن
مادامنالعیرنازنمی یوننهانتننازنمردمنبیشنازن80نسالن
"وشیدهناست.

شیانبا"دندرخواستنخودنبرامنمزا"امنباز شستگکن
رانحدودنسهنماهنقبلنازنتار"خکن"هنمکنخواهیدن
مزا"امنشیانبرقرارنشود،نارائهن"نید.ناگرنآمادهن
باز شستگکن یستید،ناماندرن ظرندار"دنبهنزودمن
ا"نن"ارنرانا جامندهید،نبا"دنبهنوبنسا"تنتأمینن
اجتیاعکنمراجعهن یا"ید.ناگرندرنحالنحاضرناعتبارن
آساننتر"ننراهناستفادهنازنخدماتنتامینناجتیاعکن
تأمینناجتیاعکن"افکندار"دن"هنواجدنشرا"طنمزا"ان
ازنهرنجا،نمراجعهنبهنwww.socialsecurity.govن
باشید،نمکنتوا یدناز برآوردگر بازنشستگیآنالیننمان
بهن شا کنwww.socialsecurity.gov/estimatorن است.ندرنا"نجانامکا اتنز"رندرناختیارنشیاست:
نا"جادنحسابنSocial Securityنmyنبرامنمشاهدهن
استفادهن"نید.نا"ننبرآوردگر بازنشستگین"ینابزارن
Social Security Statementن(ظهارنامه تامین
بر امهنر"زمنمالکنمناسب،نامننونسر"عناستن"هنبهن
اجتماعی)،نراستکنآزما"کندرآمد،نچاپن"ردنن امهن
شیاناجازهنمکندهدنسنار"وهامنیچهنمکنشودناگرین
تا"یدنمزا"ا،نتغییرندادنناطالعاتنوار"زنمستقیم،ن
شخصکنخودنرانا"جادن"نید.ناگرندرنحالنحاضرناعتبارن
ارائهندرخواستنصدورن"ارتنMedicareنالیثنک،ن
تأمینناجتیاعکن"افکن دار"دنتانواجدنشرا"طنمزا"ان
در"افتنSSA-1099/1042Sنجا"گز"ننو؛
باشید،نمانماشیننحسابنهامنمزا"امند"گرمنران یزندرن
شا کنwww.socialsecurity.gov/plannersدرن
نارائهندرخواستنHelpنExtraنبرامنتامینن
اختیارنقرارنمکندهیم.نهیچنیننمکنتوا یدندرخواستن
هز"نهنهامنبر امهنداروهامن سخهنامنMedicare؛
مزا"امنباز شستگکن"انازن"ارنافتادگکنخودنرانبهنطورن
نارائهندرخواستنمزا"امنباز شستگک،نمع ولیتنون
آ ال"نندرن شا کنwww.socialsecurity.govنارائهن
Medicare؛
"نید.
ندسترسکنبهنرو وشتن شر"اتنما؛
اگرنبهنقدرمن اتواننشد"دن"هنقادرنبهن"ارن"ردنن
ندر"افتنپاسخنپرسشنهامنمتداول؛نو
بود"د،نبا"دنبرامندرخواستنمزا"امنتأمینناجتیاعکن
"انمزا"امنازن"ارنافتادگکندرآمدنتأمیننتکیی کن
نبسیارمنامکا اتند"گر!
یدنبیشترن
درخواستنبدهید.ندرنبیشترنموارد،نمکنتوا
برخکنازنا"ننخدماتنفقطنبهنزباننا گ یسکنارائهن
درخواستن امهنهامنازن"ارنافتادگکن"انهیهنآ هانراندرن
مکنشود.نبرامن"سبناطالعاتنبیشترنبهنزبانن
وبنسا"تنمانپرن"نید.ناگرنشخصن اننآورنخا وادهنفوتن
فارسکنبهن«درگاهنچند-زبا ک»نمانمراجعهن"نید.نبرامن
"ردهناست،نبا"دنبانمانتیاسنبگیر"دنتانببینیمنآ"انشیان
برقرارن"ردننارتباطنبانتامینناجتیاعکنمکنتوا یدنازن
ونسا"رناعضامنخا وادهنتاننواجدنشرا"طنمزا"انهستندن
خدماتنرا"گاننمترجمنهیزمانناستفادهن"نید.نخدماتن
"انخیر.
ترجیهنبرامنتیاسنهامنت فنکن"انبرامنمراجعاننبهن
هنگامکن"هندرخواستنمزا"اندار"د،نالزمناستن
دفترنتامینناجتیاعکنارائهنمکنشود.
مدار"کنران شانندهیدن"هنواجدنشرا"طنبودننشیان
راناثباتنمکن"ند.نبرامنهرن"ینازناعضامنخا وادهن"هن
درخواستنمزا"انداردنبهنگواهکنتولد،ن"اندرنصورتکن
"هنهیسرتاننتقاضاندادهناستنبهنگواهکنازدواجن
ونجد"دتر"ننفرمنW-2نخودن("اناگرناگرنخوداشتغالن
هستیدنبهناظهار امهنمالیاتک)ن یازندار"د.
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تماس با ما

افرادمن"هنبهنا"نتر تندسترسکن دار د،نمکنتوا ندن
ازنخدماتنخود"ارنت فنکنمان"هنشبا هنروزمنون
درن7نروزنهفتهنارائهنمکنشود،ناستفادهن"نند.ن
افرادن اشنوان"ان"م-شنوانمکنتوا ندنبانشیارهن
را"گانن1-800-772-1213ن"انTTYنبهنشیارهن
1-800-325-0778نتیاسنبگیر د.
اگرنمکنخواهیدنبان"سکنصحبتن"نید،نازنساعتن7ن
صبحنتان7نشبنروزهامندوشنبهنتانجیعهنپاسخگومن
ً
وغنلطفانشکیبان
تیاسنشیانهستیم.ندرنساعاتنش
ً
باشید،نز"راندرنا"نناوقاتناحتیاالنخطوطنبیشترن
مشغولناستنونگفتگونبانمانزماننبیشترمنمکنبرد.ن
برامنبرقرارن"ردننارتباطنبانتامینناجتیاعکنمکنتوا یدن
ازنخدماتنرا"گاننمترجمنهیزمانناستفادهن"نید.ن
خدماتنترجیهنبرامنتیاسنهامنت فنکن"انبرامن
مراجعاننبهندفترنتامینناجتیاعکنارائهنمکنشود.ن
امیدوار"منبتوا یمنخدمتگزارنشیانباشیم.
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