تأمین اجتماعی چگونه میتواند در هنگام مرگ یک
عضو خانواده به شما کمک کند

در داخل این نشریه را
تماس گرفتن با تامین اجتماعی

یینحضیفهتیدکهینزینفهنوییت هنوگییهوی تدتینهضهعی
تنهینطالعیورخت.ی
نیو ینسهعیوقتی ییدننخکین
ییطه ینع هل،ینتدهینهنسمیدشخخعی أتزگ،ینه یفهوی
تنهیگزن شییهنرتیمهو.یالزاینستی
نی ییدننخکین
تنهیفهوین هفهی نی یینتدهینهنسمی
ا ت گیدننخکین
دشخخعی أتزگی ترختیدتی هن ختیگزن شی نیدهخییمأت.
نگهیفهوین هفهی یین تنزگیمتفهیو ینشتغلیدحتی
تنهینشغهلی ییمت ی هوگی
پهاشی خ ییدننخکین
تاتیدتیون تیاهندطیو دتفتینزندتی تات،ین ککی
نستی عاهینزینناتیییت هنوگیفهوین هفهیقتو ی
تنهی تاأت.یبه
ییو دتفتینزندتییدننخکین
محض اینکه توانستید با تأمین اجتماعی
تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که
خانواده مزایایی را که به آن تعلق میگیرد
ً
نماید.یلطفتینطالنتتیزدهی نی یی
دریافت می
وقتی خهن ختیدتی تن ختی یینزندتدهین ککینستیو ی
وس هس تنی تات.
ینگهیر سهیی تیفهوین هفهیز تگهینهیمهوگی
نستینهیدهن خمیدنینه ویپهونیتی255یوال یی نی
ییر سهی تزنت تگیپهونیتیمأخم.یر سهی تزنت تگی
و یصه دهیمیینزیفهوین هفهی تنیز تگهیمهوگیوی هی
نستسیسهن قیوییون تیاهندطی هیهینزینزندتیی
تنهی تات،ین ککینستیر چأتنی
دننخکین
قتو ی تاتیندکیپهونیتینه ویی نیو دتفتی تدت.ی
نگهیرخچیر سهی تزنت تگینییو هوی تنا یی تات،ی
مهومهیمیی هینستسیسهن قیفهوین هفهیون تی
تنهی تات،ینهیدهن تی
اهندطینزندتییدننخکین
ندکینبلغی نیو دتفتیمأت.
ی عاهینزینناتیییت هنوگین ککینستیون تی
اهندطیو دتفتینزندتیینترت یی تاأت،ینزی لی:

(پشت صفحه)
دننخکین
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یزنیدتینهوی خهگی60یستلییدتینسکیدهی(دتی50ی
ستلییدتینسکیدهیو یصه تینعلهلخت)؛
یزنیدتینهوی خهگیو یصه تینهنقبتینزیفهز تیفهوی
ن هفهیمییم هینزی16یستلیسکیونا ییدتی
نعلهلی تات؛
یفهز تینزوونجی کهوگیفهوین هفهیمی:
یم هینزی18یستلیسکیونا یی
تاتی(دتیم هینزی19یستلیونا ییوی
ون شیآنهزید تایوقتینت سیین تندهی
دتیو خهس تنی تات)؛یدت
یون نیی18یستلیسکیدتی خش هیویو ت ی
نعلهلخ هیمییقبلینزی22یستل هی
اهوعیاتگی تات؛
یفهز تی تدأه،ی هگ،ی هگی تدأهیدتیفهز تیهن تگیو ی
اهندطییتص؛
یونلتدک،ی تیسکی62یستلیدتی خش ه،ی ییاهطهی
میی هتیحتنقلی خ هینزیح تدتیرتی ییفهوی
ن هفهیون س یی تاأت؛یو
یر سهی تزنت تگیطالقیگهف ی،یو یاهندطی
یتص.
اگر فرد متوفی در حال دریافت مزایای تأمین
اجتماعی باشد،ی تدتینزندتییو دتفتیاتگینه هطی یی
نتگینه یدتینتگیرتیی عتیی نی هگهون خت.ی یینأهننینثتل،ی
نگهیفهویو ینتگی هالییفهتیمأت،ی تدتینزندتدهی نیمیی
و ینتگیآگهستی ییا تیپهونیتینهیاهو،ی هگهون خت.ی
و یصه تیو دتفتی ییاکلیون دزیینس قخم،ی تی ت نی
دتینؤسسیینتلهیود هید تسی خهدتیوی خهنرختی
میینبتلغیو دتفتیاتگی هنییآنینتگیدتیپسینزیآنی نی
هگهون أت.یو یصه تیو دتفتینزیطهدقی ن،ی نیرتیی
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هیهینزیندکییتنتتیفقطی ییز تنین لخسهین نئیی
و دتف هی هتینترهیمییفهویفهتیمهوگیدتیپسینزیآنی
تنهی نهیاهو.ی هنییمسبینطالنتتی خش هی ییز تنی
نی قتی کأخت.یو ینسهعیوقتی نی نی ییدننخکین
فت سهی یی«و گتگی أت-ز ت ه»ینتینهن عییمأخت.ی هنیی
هگهون خت.
تنهینهیدهن ختینزی
تیندکیحتل،ین ککینستینناتیییت هنوگیون تیاهندطی هقهن یمهونین دبتطی تیدتنخکین
و دتفتینزندتییفهتی هتینترهی تاأتیمییذدأفعیو ی یتنتتی ند تنین ه میر زنتنینس فتوگیمأخت.ییتنتتی
ده یی هنیید تسیرتییدلفأهیدتی هنیینهن عتنی یی
آنینتگیفهتیمهوگینست.
تنهین نئیینهیاهو.
وف هیدتنخکین

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

تماس با ما

یی وشیرتیینخ لفینزی لییآ الدک،یدلفأهی
تنهید تسی
ویحاه یینهیدهن ختی تیدتنخکین
خهدت.ینتیآنتوگیپتسخیگهدهی ییپهسشیرتییا تیوی
تنهی هنیی
یتن زن یی ییا تیرس خم.یدتنخکین
دتنخکیحتلیویآدأتگینزیطهدقین نئیینزندتیویح تدتینتلهی
نتوناینلع هینزینخلخهنیرتیدکینزینهوای خشینزی80یستلی
مهاختگینست.

نفهنوییمیی ییندأ ه تیوس هسهی تن ت،ینهیدهن أتی
ی وزییوی
نزییتنتتییهومت یدلفأهینتیمییابت ی
و ی7ی وزیرف یین نئیینهیاهو،ینس فتوگیمأأت.ی
نفهنوی تاأهنیدتیمم-اأهنینهیدهن أتی تیا ت گی
ند تنی1-800-772-1213یدتیTTYی ییا ت گی
1-800-325-0778ید تسی خه ت.

نگهینهییهنرختی تیمسهیصحبتیمأخت،ینزیستنتی7ی
صبحیدتی7یابی وزرتییوواأبییدتی عییپتسخ هیی
ً
یستنتتیالهغیلطفتیاکخبتی
د تسیا تیرس خم.یو
ً
تاخت،یزدهنیو یندکینوقتتینح تالییطهطی خش هی
تنهی
آستنیدهدکی نگینس فتوگینزییتنتتیدتنخکین
ه هو.ی
نشغهلینستیویگف هی تینتیزنتنی خش هیین ی
نزیرهی ت،ینهن عیی ییwww.socialsecurity.govی
تنهینهیدهن ختی
هنیی هقهن یمهونین دبتطی تیدتنخکین
نست.یو یندأجتیننکت تتیزدهیو ینی خت یا تست:
نزییتنتتی ند تنین ه میر زنتنینس فتوگیمأخت.ی
یندجتویحستبیSocial Securityیmyی هنیینشترتگی
یتنتتیده یی هنیید تسیرتییدلفأهیدتی هنیی
Social Security Statementی(ظهارنامه تامین
تنهین نئیینهیاهو.ی
نهن عتنی ییوف هیدتنخکین
اجتماعی)،ی نس هیآزنتدهیو آنت،ی تپیمهونی تنیی
ننختون دمی هن خمییتن زن یا تی تاخم.
دتدختینزندت،یدغخخهیونونینطالنتتیون دزینس قخم،ی
ن نئییو یهنستیصتو یمت تیMedicareینل ثأه،ی
و دتفتیSSA-1099/1042Sی تد زدکیو؛

بازدید از وبسایت ما

ین نئییو یهنستیHelpیExtraی هنییدتنخکی
رزدأییرتیی ه تنییون ورتیی سخیینییMedicare؛
ین نئییو یهنستینزندتیی تز شس ه،ینعلهلختیوی
Medicare؛
یوس هسهی یی و هاتی شهدتتینت؛
یو دتفتیپتسخیپهسشیرتیین تنول؛یو
ی سخت ییننکت تتیود ه!
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