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 Social Securityیک مفهوم ساده

نیآیوقت ییردمیبآزنشستهییوند،یSecurityیSocialی
هرگاینبآشدیبهیعاوننیتاهآییابعیدرایدیانهآیتلق ی
یود.یSecurityیSocialیدرصدیینزیدرایدیقبلینزی
بآزنشستگ یکآریادننیویکآرگرننیرنیبرینسآسیدرایدی
انهآیدریطولیکلیعمریبآزپردنختیی یکاد.ییقدنری
دستمادییتوسطییمآیکهییانشآییبآزنشستگ ی
SecurityیSocialیانیرنیبآزپردنختیی یکاد،یبستهیبهی
درایدییمآیویزیآن یکهییروعیبهینستفآدهینزییانشآی
ی یکاید،ییتفآوتینست.ینگریدریسنی67یسآلگ ی
درشآفتییانشآییخودیرنیاغآزیکاید،ینشنیدرصدی75ی
درصدیبرنیینفرندیبآیدرایدیبسیآریکم،یحدودی40یدرصدی
برنیینفرندییکهیدرایدییتوسطیدنرند،یویحدودی27ی
درصدیبرنیینفرندیدنرنییدرایدیبآالست.ینگریبعدینزی
67یسآلگ یدرشآفتییانشآییخودیرنییروعیکاید،ینشنی
درصدیبیشتریخونهدیبود.ینگریدرشآفتییانشآییخودی

ً
SecurityیSocialیتقرشبآیبهیتمآمیخآنوندهیهآییرتبطیبودهی
ً
ییونقعیتقرشبآیبآیکلییردمیایرشکآینرتبآطیدنرد.
ویدریبرخ
SecurityیSocialیبهیایرشکآش یهآییسآلماد،یکآرگرنن ی
کهینزیکآرینفتآدهیی ییوندیویخآنوندهیهآش یکهیشک ی
نزیهمسرننیشآیونلدشنیانیی یییرندیکمکیی یکاد.ی
دریسآلی،2017یحدودی173یییلیونینفرییآغلیبودهیوی
یآلیآتیSecurityیSocialیرنیپردنختیکردندیویحدودی62ی
ییلیونینفرییانشآییSecurityیSocialیدرشآفتینمودند.ی
نکثرشتیذشافعآنییآیبآزنشستگآنیویخآنوندهیهآییانهآی
هستادی-یکهیدریدسآیبری2017یحدودی45یییلیونینفری
بودند.
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یبیوهیطالقیگرفتهیکس یهستادیکهییانشآییSocialی
Securityیدرشآفتیی یکادیشآیونجدییرنشطیانینست؛یشآ؛

رنیزودترییروعیکاید،ینشنیدرصدهآیکمتریخونهدیبود.ی
نکثرییشآورننییآل یی یگوشادیبرنییزندگ یرنحتی
دریبآزنشستگ ،یبهیحدودی70یدرصدیدرایدیپیشی
نزیبآزنشستگ ینزیجملهییانشآییSecurityی،Socialی
سریآشهیگذنرییهآیویپسینندنزهآیییخص ینیآزیدنرشد.

یهمسریشآیفرزندیکآرگریشآیکآریادییهستادیکهیفوتی
کردهینست؛
یبیوهیطالقیگرفتهیکآرگریشآیکآریادییهستادیکهی
فوتیکردهینست؛یشآ

یآیی یخونهیمییمآیبدننیدیکهیSecurityیSocialی
ی یتونندیبرنیییمآیویاشادهییآل یخآنوندهیتآنیچهی
یعاآش یدنیتهیبآید.ینشنینشرشهUnderstanding ،
،the Benefitsییبآن یبرنآیهیهآییبیمهیبآزنشستگ ،ی
نزکآرنفتآدگ یویبیمهیبآزیآندگآنیSecurityیSocialیرنی
توضیحیی یدهد.

یونلدیونبستهیبهیکآرگریشآیکآریادییهستادیکهیفوتی
کردهینست.
بستهیبهییرنشطتآن،ییمکنینستیدریهریسا یونجدی
یرنشطیدرشآفتییانشآییSecurityیSocialیبآیید.یدری
ونقع،یSecurityیSocialینسبتیبهیسآشریبرنآیهیهآیی
دولت ییانشآییبیشترییبهیکودکآنیی یپردنزد.

نحوهیعملکردیسیستمیفعل یSecurityیSocialیبهی
نشنیصورتینست:یزیآن یکهیکآریی یکاید،یبهیSocialی
Securityییآلیآتیی یپردنزشد.ییآینزینشنییآلیآتیبرنیی
پردنختییانشآیبهینفرندیزشرینستفآدهیی یکایم:

مالیاتهای  Social Securityشما

ینفرندییکهیدریحآلیحآضریبآزنشستهییدهینند؛

یآینزییآلیآتیهآییSecurityیSocialیکهییمآیویکآرگرننی
ویکآریادننیدشگریبهینشنیسیستمیی یپردنزشدیبرنیی
پردنختییانشآییSecurityیSocialینستفآدهیی یکایم.

ینفرندییکهییعلولیهستاد؛
یبآزیآندگآنیکآرگرنن یکهیفوتیکردهینند؛یو

یمآییآلیآتیهآییSecurityیSocialیرنیبرینسآسیدرایدی
خود،یتآییقدنرییشخص یپردنختیی یکاید.یدریسآلی
،2018ینشنییبلغی$128,400ینست.

یونبستگآنیذشافعآن.

پول یکهیبهیعاوننییآلیآتیی یپردنزشدیدریشکیحسآبی
یخص یبرنیینستفآدهییمآیدریهاگآمیدرشآفتییانشآی
نگهدنریینم ییود.ییآینزییآلیآتیهآیییمآینستفآدهی
ی یکایمیتآییانشآیینفرندییرنیپردنختیکایمیکهیدریحآلی
حآضرییانشآیدرشآفتیی یکااد.یهرگونهیپولینستفآدهی
نشدهیبهیصادوقیهآییسریآشهیگذنرییSecurityیSocialی یمآییآلیآتیهآییMedicareیرنیبهینزنییهمهی
ونرشایی ییود،ینهیبهیشکیحسآبییخص یکهیبهینآمی دستمادهآیشآیدرایدهآییخآلصیخودنیتغآل یخودی
ی یپردنزشد.ینشنییآلیآتیهآیبرنییپویشیMedicareیدری
خودتآنیبآید.
نظریگرفتهیی ییود.

مالیاتهای Medicare

 Social Securityچیزی بیش از
بازنشستگی است

مالیات
مالیات
اگر برای شخص
Social
دیگری کار میکنید Medicare Security

بسیآریینزییردمیفکریی یکاادیSecurityیSocialیتاهآی
شکیبرنآیهیبآزنشستگ ینست.یبسیآریینزینفرندیی
کهییانشآییSecurityیSocialیرنیدرشآفتیی یکاادی
بآزنشستهیهستاد،ینیآیبرخ یدشگرینیاییانشآیدرشآفتی
ی یکااد،یچون:

یبلغ

6.2%

1.45%

یبلغ یکهیکآرفریآشتآنی
ی یپردنزد

ییعلولیهستاد؛

چنانچه خود اشتغال هستید

یهمسریشآیفرزندیکس یهستادیکهییانشآیدرشآفتی
ی یکاد؛
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12.4%

2.9%

کلییبلغییآلیآتیهآییMedicareیپردنخت ییمآیبهی
شکیصادوقیسریآشهیگذنرییونرشایی ییودیکهیبرخ ی
نزیهاشاهیهآییبیمآرستآنیوییرنقبتیهآیییرتبطی
جهتیهمهیذشافعآنیMedicareینزییحلیانیپردنختی
ی ییود.ییدشرشتیMedicareیبرعهدهیCentersیTheی
ServicesیMedicaidی&یMedicareیforینستینهیSocialی
Administrationی.Security

مالیات  Medicareاضافی
کارگران و کارمندان به ازای درآمدی که از آستانههای معینی
بیشتر باشد  0.9درصد مالیات  Medicareپرداخت میکنند.
جدول زیر مبالغ آستانه را بر اساس وضعیت تسلیم اظهارنامه
مالیاتی نشان میدهد:

وضعیت تسلیم اظهارنامه

مبلغ آستانه

یتأهلیبآیپروندهییشترک

$250,000

آنچه که در حین کار کردن باید درباره
 Social Securityبدانید

یتأهلیبآیپروندهییجان

$125,000

یجرد

$200,000

شماره  Social Securityشما

سرپرستیخآنونری(بآیفردیونجدی
یرنشط)

$200,000

بیوهیونجدییرنشطیبآیکودکیونبسته

$200,000

پیوندینصل ییمآیبآیSecurityی،SocialییمآرهیSocialی
Securityییمآینست.یبرنییبهیدستیاوردنییغلیوی
پردنختییآلیآتیهآیبهیانینیآزیدنرشد.ییآینزییمآرهیSocialی
Securityییمآیبرنییپیگیرییدرایدتآنیدریحآل یکهیکآری
ی یکایدیویهمچاینییانشآشتآن،یپسینزینشاکهیخونستیدی
انییانشآینزیSecurityیSocialیدرشآفتیکاید،ینستفآدهی
ی یکایم.

دالرهای مالیات Social Security
شما کجا میرود

کآرتیSecurityیSocialیخودیرنیبآیخودتآنیحملینکاید.ی
بآشدییرنقبیبآییدیوییمآرهیSecurityیSocialیخودی
رنیبهیهرکس یندهید.ینیروزهیسرقتیهوشتیشک ی
نزیجرنشم ینستیکهیبیشترشنیریدیرنیدنرد.یبیشتری
نوقآت،یسآرقآنیهوشتینزییمآرهیSecurityیSocialی
وینعتبآریخوبییمآیبرنییدرخونستینعتبآریبیشتری
بهینآمییمآینستفآدهیی یکااد.یسپسینزیکآرتیهآیی
نعتبآریینستفآدهیی یکاادیویصورتحسآبیهآیرنیپردنختی
نم یکااد.

دریسآلی،2018یهاگآی یکهیکآریی یکاید،ی81یساتی
نزیهریدالرییآلیآتیSecurityیSocialیپردنخت ییمآی
بهیشکیصادوقیسریآشهیگذنرییونرشایی ییودیکهی
پردنختییانشآیییآهآنهیبهیبآزنشستگآنیفعل یوی
خآنوندهیهآییانهآیویهمسرننیویکودکآنیبآزیآندهی
نزیکآرگرننیویکآریادنن یکهیفوتیکردهینندینزییحلی
انیننجآمیی ییود.ی19یساتیدشگریبهیشکیصادوقی
سریآشهیگذنرییپردنختیی ییودیکهیبهینفرندییعلولیوی
خآنوندهیهآششآنییانشآیی یپردنزد.
SecurityیSocialینزینشنیصادوقیهآییسریآشهیگذنری،ی
هاشاهیهآیییدشرشتیبرنآیهیهآییSecurityیSocialیرنینیای
ی یپردنزد.یAdministrationیSecurityیSocialیشک ینزی
کآرایدترشنیسآزیآنیهآییدولتیفدرنلینستیوییآیتالشی
ی یکایمیهریروزیانیرنیبهتریکایم.ییآینزیهریدالرییآلیآتی
SecurityیSocialیکهیپردنختیی یکاید،یکمترینزیشکی
ساتیبرنیییدشرشتیبرنآیهیهآیهاشاهیی یکایم.
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یمآرهیSecurityیSocialییمآیویسونبقییآییحریآنهی
نست.ینگرییخصیدشگریینطالعآت یکهیدرییوردییمآی
دنرشمیرنینزییآیدرخونستیکاد،یبدونیرضآشتیکتب ی
یمآیهیچیگونهینطالعآت ینخونهیمیدند،ییگرینشاکهی
قآنونیچاینینلانی یدنیتهیبآیدیشآیچاینینجآزهینیی
بدهد.
نگریبهییمآرهیSecurityیSocialیخودینیآزیدنرشد،یچاآنچهی
کآرتیخودیرنیگمیکردهیویبهیکآرتیدشگریینیآزیدنرشد،ی
شآینگرینیآزیبهیتغییرینآمیدریکآرتیفعل یتآنیدنرشد،یبآییآی
تمآسیبگیرشد.ییآینزییمآیی یخونهیمیشکیدرخونستی
سآدهیرنیتکمیلیکایدیوییدنرکیخآص یرنینشآنیبدهید.ی
بآشدینصلینساآدیشآیرونویتیبرنبرینصلیانهآیتوسطی

ندنرهیصآدرکاادهیرنیببیایم.ینم یتوننیمیکپ ینشنینساآدی تمآمیخدیآتیکآرتییآیرنشگآنینست.یSecurityیSocialی
هرگایهاشاهینییرنیبآبتیخدیآتیکآرتیکهینرنئهی
شآیکپ یگونه ییدهیتوسطیدفترینساآدیرسم یرنی
ی یدهیم،ییطآلبهینم یکاد.
بپذشرشم.
برنییدرشآفتییمآرهیSecurityیSocialیشآیشکیکآرتی
جآشگاشن،یبآشدیوضعیتییهروندییشآییهآجرتیخودیدری
نشآالتییتحده،یسنیویهوشتیخودیرنینثبآتیکاید.یدری
ً
یکهیقبالییدنرکییربوطیبهییهروندیینشآالتی
صورت
یتحدهیویسنییمآیرنیدریسونبقیخودیدنیتهیبآییم،ی
برنییکآرتیجآشگاشنیبهیانهآینیآزیینیست.یفقطینساآدی
خآص یرنیبهیعاوننینثبآتییهروندیینشآالتییتحدهی
ی یپذشرشم.ینشنییونردییآیلیگونه یتولدینشآالتی
یتحده،یپآسپورتینشآالتییتحده،یگونه یتآبعیتیشآی
گونه ییهروندیینست.ینگرییهروندینشآالتییتحدهی
نیستید،یبآشدیسادییهآجرتییمآیکهیتأشیدیی یکادی
یجوزیکآریدنرشدیرنیببیایم.ینگرییجوزیکآریندنرشد،یقوننینی
یتفآوت ینعمآلیی ییود.

چگونه واجد شرایط Social Security
میشوید
وقت یکآریی یکایدیوییآلیآتیی یپردنزشد،ی“ونحدینعتبآر”ی
SecurityیSocialیرنیکسبیی یکاید.یدریسآلی،2018ی
شکیونحدینعتبآریرنیبهینزنییهری$1,320یدالریدرایدی
گانرشیدندهییده،یتآیسقفیحدنکثریچهآریونحدینعتبآری
ً
یکاید.ییعموالییقدنریپولییوردی
دریهریسآل،یکسبیی
نیآزیبرنییکسبیشکیونحدینعتبآریدریهریسآلینفانششی
ی یشآبد.
نکثرینفرندیبهی40یونحدینعتبآری(10یسآلیکآر)ینیآزیدنرندی
تآیونجدییرنشطییانشآیبآیاد.یدرییوردینفرندیجوننیجهتی
ونجدییرنشطیبودنیبرنیییانشآیییعلولیتیشآیدریصورتی
یرگیکآرگریشآیکآریادیبرنیینشاکهینعضآییخآنوندهیانهآی
ونجدییرنشطییانشآییبآزیآندگآنیبآیاد،یبهیونحدینعتبآری
کمتریینیآزینست.

برنیینثبآتیهوشت،ینساآدییاقض ینشدهیحآویینآم،ی
ً
یویترجیحآیعکسیجدشد،ییآنادی
نطالعآتییاآسآش
گونه ینآیهیرننادگ یشآیسآشریکآرتیهآیییاآسآش ی
صآدرییدهیتوسطینشآلت،یشآیپآسپورتینشآالتییتحدهیرنی
ی یپذشرشم.

آنچه که باید درباره مزایا بدانید

بهییاظوریدرخونستیتغییرینآمییادرجیدریکآرتیSocialی
،Securityیبآشدیسادییرنینشآنیدهیدیکهیبهیتآزگ ی
صآدرییدهیوینشآنیدهدیکهینآمییمآیبهیصورتیقآنون ی
تاهآیهاگآی یکهیبآزنشستهیی ییوشد،ینزیکآرینفتآدهی
تغییریپیدنیکردهینست.
یدهیشآیی یییرشد،ییانشآییSecurityیSocialیجآشگاشنی
ً
حتمآینزیکآرتیSecurityیSocialیخودییحآفظتیکاید.ی
بخش ینزیدرایدتآنیی ییود.ییآییبلغییانشآیییمآی
تعدندیکآرتیهآییجآشگاشا یکهیی یتوننیدیدریشکیسآلی رنیبرینسآسیییاننیدرایدتآنیدریطولیدورهیکآریییمآی
درشآفتیکایدیرنیبهیسهیعددیویتعدندییربوطیبهیکلی
تعیینیی یکایم.یبآالتریبودنیدرایدیدریطولیعمریبهی
زندگ ییمآیرنیبهی10عددییحدودیکردهینشم.یتغییرینآمی
یانشآییبیشترییاجریی ییود.ینگریچادیسآل یکآری
قآنون یوینستثاآهآییدشگریجاوینشنییحدودشتیهآیبهی
نکردهیشآیدرایدیکم یدنیتهیبآیید،ییمکنینستی
حسآبینم یاشد.یبرنیییثآل،ییمکنینستیتغییرنتیدری ییاننییانشآیییمآیکمترینزیحآلت یبآیدیکهیبهیطوری
وضعیتیغیریهروندننیکهینیآزیادینصالحیکآرتینستی پیوستهیکآریی یکاید.
جاوینشنییحدودشتیهآییحسوبینشود.ی

مزایای بازنشستگی

نگریبتوننیدینثبآتیکایدیکهیبرنییجلوگیریینزی
سخت یهآییزشآد،یبهیکآرتینیآزیدنرشد،ییمکنینستی
نشنییحدودشتیهآینعمآلینشوند.

ننتخآبیزیآنیبآزنشستگ یشک ینزییهمترشنی
تصمیمآت ینستیکهیدریطولیزندگ یخودیی یگیرشد.ی
نگریتصمیمیبگیرشدیوقت یبآزنشستهییوشدیکهیبهیسنی
کآیلیبآزنشستگ یبرسید،ییبلغییانشآییکآیلیخودیرنی
درشآفتیخونهیدیکرد.ینگریقبلینزیرسیدنیبهیسنیکآیلی
بآزنشستگ یبآزنشستهییوشد،ییبلغییانشآیییمآی
کآهشیی یشآبد.

برنییکسبینطالعآتیبیشتریSocialیYourی
ی
Number and Card )PublicationیSecurityی
ی
05-10002-FAی)No.یرنییطآلعهیکاید.ینگرییهروندی
نیستید،یSocial Security Numbers for Noncitizensی
ی
(05-10096-FAیNo.ی)Publicationیرنییطآلعهیکاید.
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1943-1954

سن بازنشستگی کامل

66

برنییدرشآفتییانشآییSecurityیSocialیثبتینآمیکاید،ی
تاهآی73.3یدرصدینزییانشآییکآیلیخودیرنیدرشآفتی
ی یکاید.

1955

66یسآلیوی2ییآه

1956

66یسآلیوی4ییآه

1957

66یسآلیوی6ییآه

توجه :این کاهش در سالهای آینده افزایش
خواهد یافت ،زیرا سن کامل بازنشستگی افزایش
مییابد.

1958

66یسآلیوی8ییآه

1959

66یسآلیوی10ییآه

سال تولد

اگر کار میکنید و مزایا میگیرید

ی یتوننیدیبهیکآریکردنیندنیهیدندهیویهمچاآنییانشآیی
67
1960یبهیبعد
بآزنشستگ یبگیرشد.یدرایدییمآیدرییآه یکهی
بهیسنیبآزنشستگ یکآیلیی یرسیدی(شآیپسینزی
توجه :اگرچه سن کامل بازنشستگی رو به افزایش
ان)یییاننییانشآییSecurityیSocialییمآیرنیکآهشی
است ،هنوز هم باید سه ماه قبل از تولد  65سالگی
نم یدهد.یدریونقع،یکآریکردنیپسینزیسنیکآیلی
خود برای مزایای  Medicareدرخواست بدهید .اگر
بآزنشستگ یی یتونندییانشآیییمآیرنینفانششیدهد.ی
بیشتر منتظر بمانید ،ممکن است بیمه درمانی
بآینشنیحآلینگریدرایدهآیییمآیدرییآهیهآییپیشینزی
( Medicareبخش ب) و پوشش داروهای تجویزی
(بخش د) هزینه بیشتری برای شما داشته باشد .رسیدنیبهیسنیکآیلیبآزنشستگ یبیشترینزیحدی
یعینیبآید،ینآچآریهستیمییانشآیییمآیرنیکآهشی
دهیم.

بازنشستگی با تأخیر

نگریکآریی یکاید،ینیآیقبلینزیسنیکآیلیبآزنشستگ ی
نگریتصمیمیبگیرشدیدرشآفتییانشآیرنیتآیپسینزیسنیکآیلی یروعیبهیدرشآفتییانشآیکردهینشد،یشکیدالرینزییانشآیی
یمآیرنیبهینزنییهریدویدالریدرایدیبآالترییمآینزیحدی
بآزنشستگ یخودیبهیتأخیریبیادنزشد،ییانشآیییمآیرنی
سآالنه،یکسریی یکایم.یدریسآلی،2018ینشنیحدی
بستهیبهیسآلیتولدتآنیباآیبهیدرصدیخآص ینفانششی
خونهیمیدند.ییآینشنینفانششیرنیبهیطوریخودکآریهرییآهی $17,040ینست.
پسینزیرسیدنییمآیبهیسنیکآیلیبآزنشستگ ی
دریسآل یکهیبهیسنیکآیلیبآزنشستگ یخودی
نفانششیی یدهیم،یتآیزیآن یکهییروعیبهیدرشآفتی
ی یرسید،ییانشآیییمآیرنیبهیییاننیشکیدالریبهینزنیی
یانشآیکردهیشآیبهیسنی70یسآلگ یبرسید،یهریکدنمی
هریسهیدالریبیشینزیحدیسآالنهییختلفی($45,360یدری
کهیزودتریرخیدهد.یبرنییکسبینطالعآتیبیشتریدربآرهی سآلی)2018یتآییآه یکهیبهیسنیکآیلیبآزنشستگ ی
نعتبآریتآخیریبآزنشستگ ،ییرنجعهیکایدیبه:ی
ی یرسید،یکآهشیی یدهیم.
یwww.socialsecurity.gov/planners/retire/
هاگآی یکهیبهیسنیکآیلیبآزنشستگ یی یرسید،ی
.delayret.html
ی یتوننیدیبهیکآریکردنیندنیهیدهیدیوییانشآییSocialی
Securityییمآیکآهشینخونهدیشآفت،یفآرغینزینشاکهی
چقدریدرایدیکسبیییکاید.

بازنشستگی زودهنگام

برنییکسبینطالعآتیبیشتریدرییوردینشاکهیکآریی
کردنیچهیتأثیرییبرییانشآیییمآیدنرد،یHow Work
Affects Your Benefits )Publicationی
ی
05-10069-FAی)No.یرنییطآلعهیکاید.

ی یتوننیدینزیسنی62یسآلگ ییروعیبهیدرشآفتییانشآی
کاید.ینگریزودییروعیبهیدرشآفتییانشآیکاید،ییانشآیی
یمآیرنیبهیییاننیحدودینیمیدرصدیبهینزنییهرییآهی
کهیدرشآفتییانشآیرنیقبلینزیرسیدنیبهیسنیکآیلی
بآزنشستگ ییروعیکردهیبآیید،یکآهشیی یدهیم.ی
برنیییثآل،ینگریسنیکآیلیبآزنشستگ ییمآی66ی
سآلیوی4ییآهیبآید،یویزیآن یکهی62یسآلهیهستیدی

ایاآش

توجه :افرادی که کار میکنند و پرداختهای معلولیت
و  Supplemental Security Incomeرا دریافت
میکنند ،قوانین درآمد متفاوتی دارند .آنها فارغ از
میزان درآمد باید بالفاصله تمام درآمد خود را به
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SSIیIncome:یSecurityیSupplementalیبآیاد.یبرنیی
کسبینطالعآتیبیشتریدرییوردیSupplementalیSSI،ی
)Publicationی()SSIیSecurity Incomeی
ی
05-11000-FAی)No.یرنییطآلعهیکاید.

مزایای بازنشستگی برای زنان بیوه و مردان
همسر از دست داده

نگرییانشآییزنیبیوهیشآییردیهمسرینزیدستیدندهیرنی
نگرینآتوننییدهینشد،یدرینسرعیوقتیبرنیییانشآیی
درشآفتیی یکاید،یی یتوننیدیقبلینزیسنی62یسآلگ ینزی نآتونن یدرخونستیبدهید،یزشرنیبررس یندعآیینآتونن ی
یانشآییبآزنشستگ ینستفآدهیکاید،یبآینشنیفرضیکهی
ً
یعموالیچادییآهیطولیی یکشد.ینگریدریهاگآمینرنئهی
یانشآییبآزنشستگ ییمآیبیشینزییبلغ یبآیدیکهی
درخونستییونردیزشریرنیدنیتهیبآیید،ییمکنینستی
یکاید.ی
برینسآسیدرایدیهمسرییتوف یخودیدرشآفتیی
بتوننیمیندعآیییمآیرنیسرشعیتریبررس یکایم:
نغلبیی یتوننیدییروعیبهیدرشآفتیشک ینزییانشآیبهی
یسونبقیپایک یویتآرشخیهآییدریآنینزیپایکآن،ی
ییاننیکمترینمآشیدیویپسینزیرسیدنیبهیسنیکآیلی
دریآنگرنن،یبیمآرستآنیهآ،یکلیایکیهآیوییددکآرنن؛
بآزنشستگ ،ییانشآییدشگریرنیبهییقدنریکآیلیدرشآفتی
ینتآشجیتستیهآییازیآششگآه یویسآشرینتآشج؛
نمآشید.یقوننینیپیچیدهینییدرینشنیزییاهیوجودیدنردیوی
همهیچیایبهیوضعیتییمآیبستگ یدنرد،یباآبرنشنیبآی
ینآم،یادرس،ییمآرهیتلفنیویفکسیپایکآن،ی
نمآشادهیSecurityیSocialیدربآرهیگاشاهیهآش یکهیدری
کلیایکیهآیویبیمآرستآنیهآ؛
دسترستآنیقرنریدنردیصحبتینمآشید.
ینآمیتمآمیدنروهآش یکهییصرفیی یکاید؛یو
برنییکسبینطالعآتیبیشتریدرییوردییانشآیی
ینآمیکآرفریآشآنیویوظآشفییغل یکهیدری15یسآلی
بآزنشستگ یی)PublicationیRetirement Benefitsی
گذیتهیدنیتهینشد.
05-10035-FAی)No.یرنییطآلعهیکاید.

ممکن است مزایای شما مشمول مالیات باشد

مزایای ناتوانی

بعض ینزینفرندییکهییانشآییSecurityیSocialیرنی
نگریبهیدلیلیوضعیتیجسم یشآیرونن یکهیننتظآری
درشآفتیی یکاادیبآشدییآلیآتییانشآییخودیرنیپردنختی
ی یرودیحدنقلیشکیسآلیطولیکشیدهیشآییاجریبهییرگی
کااد.یحدودی40یدرصدینزیذشافعآنیفعل ییآییآلیآتیبری
یودینم یتوننیدیکآریکاید،ییمکنینستیونجدییرنشطی
یانشآییخودیرنیپردنختیی یکااد.
یانشآیینآتونن یSecurityیSocialیبآیید.
نگریشکینظهآرنآیهییآلیآت یفدرنلیرنیبهیعاوننیشکی
قوننینینآتونن ییآیبآیطرحیهآییخصوص یشآیطرحیهآیی
"فرد"یتسلیمیکایدیویکلیدرایدییمآیبیشینزی$25,000ی
سآشریسآزیآنیهآییدولت ییتفآوتینست.یونجدییرنشطی
بآید،ییمکنینستییوظفیبهیپردنختییآلیآتیبری
بودنیبرنیینزیکآرینفتآدگ یدریشکیسآزیآنیشآیبرنآیهی
یانشآییخودیبآیید.یچاآنچهینظهآرنآیهییآلیآت یرنیبهی
دشگریبهینشنییعا ینیستیکهیونجدییرنشطییانشآیی
یکلییشترکیتاظیمیی یکاید،یدریصورت یکهیکلی
یعلولیتییآینیایهستید.یدنیتنیگونه یپایکی
درایدییمآیویهمسرتآنیبیشترینزی$32,000یبآید،ی
یبا یبرینشاکهینزیکآرینفتآدهییدهینشد،یبهینشنییعاآی
بآشدییآلیآتیخودیرنیبپردنزشد.یبرنییکسبینطالعآتی
نیستیکهیبهیصورتیخودکآریونجدییرنشطیدرشآفتی
بیشتر،یبآییمآرهیتلفنیرنشگآنیخدیآتیدرایدیدنخل ی
یانشآیییعلولیتیSecurityیSocialیهستید.یبرنیی
شعا ی1-800-829-3676تمآسیبگیرشد.
کسبینطالعآتیبیشتریدرییوردییانشآیینآتوننیSocialی
Disability Benefits )PublicationیSecurityی
ی
05-10029-FAی)No.یرنییطآلعهیکاید.یی یتوننیدی
درخونستییانشآیینآتونن یSecurityیSocialیرنیدری
هاگآی یکهییروعیبهیدرشآفتییانشآییبآزنشستگ ی
وبیسآشتییآیبهینشآن یزشرینرنئهیکاید:ی
شآییانشآیینآتونن یSecurityیSocialیی یکاید،ییمکنی
.www.socialsecurity.gov/benefits
نستیسآشرینعضآییخآنوندهینیایبرنیینشنیپردنختیهآی
یمکنینستینفرندینزیجملهیکودکآن یکهیدرایدیی
ونجدییرنشطیبآیاد.یبهیعاوننییثآل،ییمکنینستییانشآی
وییاآبعیکم یدنیتهیویدچآرینآتونن یهستاد،ی
بهیهمسرتآنیپردنختییود:
ونجدییرنشطیپردنختیهآیینآتونن ینزیطرشقیبرنآیهی

مزایا برای خانواده شما
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یدرییونردییکهیبرنیییانشآیثبتینآمینکردهینشد،یحدنقلی
دویسآلینزیطالقیگذیتهیبآید؛

ینگری62یسآلهیشآییسنیتریبآید؛یشآ
یدریهریسا یبودهیوینزیکودکتآنییرنقبتیکادی(کودکی
یمآیبآشدیدنرنییسنیکمترینزی16یسآلیشآینآتوننی
بودهیشآیدریذشلیسآبقهییمآییشمولییانشآییSocialی
Securityیبآید).

یحدنقلی62یسآلهیبآید؛
ییتأهلینبآید؛یو
یبستهیبهییرنشط،ییشمولیشآیونجدییرنشطییانشآیی
کآریخودینبآیدیکهیبرنبریشآیبیشینزینیم ینزییبلغی
کآیلییربوطیبهیپروندهیتآنینست.

فرزندننییجردییمآینیایی یتوننادینزینشنیپردنختیهآی
برخوردنرییوند،یبهییرط یکه:
یکمترینزی18یسآلیسنیدنیتهیبآیاد؛

مزایای بازماندگان

یبینی18یتآی19یسآلهیبآیادینیآیدرییدرسهینبتدنش ی
شآیدبیرستآنیبهیعاوننیدننشیایوزیتمآمیوقتیحضوری
پیدنیکااد؛یشآ

هاگآی یکهیفوتیکاید،ییمکنینستیخآنوندهیتآنیبری
نسآسیکآرییمآیونجدییرنشطیدرشآفتییانشآیبآید.

ی18یسآلهیشآیبیشتریبودهیوینآتوننیبآیادی(نآتونن ی
بآشدیقبلینزی22یسآلگ یاغآزییدهیبآید).
درییرنشطیخآص،یهمچاینییمکنینستییانشآش یرنی
بهینآفرزندی،ینوه،ینوهینآفرزندییشآیکودکیفرزندخونندهی
پردنختیکایم.یچاآنچهیپسینزییروعیدرشآفتییانشآ،یپدری
شآییآدریکودک ییوشد،ییآیرنینزیوجودیکودکیاگآهیکایدی
تآیدربآرهیونجدییرنشطیبودنیکودکیبرنییدرشآفتییانشآ،ی
تصمیمیبگیرشم.

اعضای خانواده چقدر میتوانند دریافت
کنند؟

ی60یسآلیشآیبیشتریسنیدنرد؛یشآ
ی50یسآلیشآیبیشتریسنیدنردیوینآتوننینست؛یشآ
یدریهریسا یبودهیبهییرط یکهینزیکودکتآنیکهی
بآشدیدنرنییسنیکمترینزی16یسآلیشآینآتوننیبودهیشآیدری
ذشلیسآبقهییمآییشمولییانشآییSecurityیSocialی
بآید،ییرنقبتیکاد.
فرزندننتآنیهمیی یتوننادییانشآیدرشآفتیکااد،یبهی
یرط یکهینزدونجینکردهیبآیادیو:
ی18یسآلیشآیکمتریسنیدنیته؛یشآ

هریعضویخآنوندهییمکنینستیونجدییرنشطیدرشآفتی
یانشآیییآهآنهیبآیدیکهیتآیسقفینیم ینزییبلغی
بآزنشستگ یشآییانشآیینآتونن ییمآیبآید.یبآینشنی
حآل،ییقدنریکلییبلغ یکهیی یتونندیبهییمآیوی
خآنوندهیتآنیپردنختییود،ییحدودینست.ینشنیحدی
ً
یتفآوتینست،ینیآییعموالیبرنبری150یتآی180یدرصدی
یانشآییبآزنشستگ یشآینآتونن ییمآینست.

یبینی18یتآی19یسآلهیبآیادینیآیدرییدرسهینبتدنش ی
شآیدبیرستآنیبهیعاوننیدننشیایوزیتمآمیوقتیحضوری
پیدنیکااد؛یشآ
ی18یسآلهیشآیبیشتریبودهیوینآتوننیبآیادی(نآتونن ی
بآشدیقبلینزی22یسآلگ یاغآزییدهیبآید).
عالوهیبرینشن،یونلدشاتآنیدریصورت یکهیحدنقلیبرنیی
نیم ینزیگذرننیزندگ یخودیبهییمآیونبستهیبآیاد،ی
ی یتوننادینزیدرایدتآنیبهرهییادییوند.

اگر طالق گرفتهاید

یک مورد پرداخت پس از مرگ

نگریطالقیگرفتهینشد،ییمکنینستیهمسریسآبقتآنی
نزییانشآییدرایدییمآیبرخوردنریبآید.یدریبرخ ی
یوقعیتیهآ،ییمکنینستیویییانشآیدرشآفتیکاد،یحت ی
نگریخودتآنینشنییانشآیرنیدرشآفتینکاید.یهمسریطالقی
گرفتهیبرنییونجدییرنشطیبودن،یبآشد:

نگریونحدهآیینعتبآریکآف یدنیتهیبآیید،ییمکنی
نستیپسینزییرگتآنیشکییوردیپردنختی$255ینیای
صورتیبگیرد.ییمکنینستینشنییانشآیبهیهمسریشآی
فرزندیزشریسنیقآنون ییمآیپردنختییود،یبهییرط ی
کهییرنشطیخآص یرنیبراوردهیسآزد.

یحدنقلی10یسآلیبآییمآینزدونجیکردهیبآید؛

ایاآش

نعضآییخآنوندهیکهیی یتوننادییانشآیرنیدرشآفتیکاادی
عبآرتادینزیبیوهییردیشآیبیوهیزن یکه:

یبآییانشآ

7

اگر طالق گرفتهاید و همسر سابقتان
زنده است

هنگامی که آماده ارائه درخواست
برای مزایا بودید

نگریطالقیگرفتهینشد،یپسینزیفوتییمآییمکنینستی
همسریسآبقتآنینزییانشآیییربوطیبهیدرایدییمآی
برخوردنریبآید.یانهآیبآشد:

بآشدیحدودیچهآرییآهیقبلینزیتآرشخ یکهیی یخونهیدی
درشآفتییانشآییخودیرنیاغآزیکاید،یبرنیییانشآیدرخونستی
ی
بدهید.ینگریایآدهیبآزنشستهییدنینیستید،ی
نیآیی یخونهیدینشنیکآریرنیبعدنًیننجآمیدهید،یبآشدیی
بهیوبیسآشتییآیبهینشآن یزشریبروشدیوینزیی
برنآیهیرشایبآزنشستگ ییآینستفآدهیکاید:ی
.www.socialsecurity.gov/benfitesیبرنیینرنئهی
درخونستیجهتییانشآیینآتونن یشآیبآزیآندگآن،یبآشدیبهی
یحضیونجدییرنشطییدن،یدرخونستیبدهید.

یحدنقلی60یسآلهی(شآیحدنقلی50یسآلهیدریصورت ی
کهینآتوننیبآید)یویحدنقلی10یسآلیبآییمآینزدونجی
کردهیبآید؛یشآ
یدریهریسا یبودهیوینزیکودک ییرنقبتیکادیکهی
برنسآسیدرایدهآیییمآییشمولییانشآیبآید؛یو
یبرینسآسیکآریخودیکهییعآدل/بآالترینزیکلییبلغیبیمهی
یادرجیدریپروندهییمآست،ییستحقیدرشآفتییانشآی
نبآید؛یو
یدریحآلیحآضرینزدونجینکردهیبآید،ییگرینشاکهینزدونجی
یجددیبعدینزی60یسآلگ یشآیبعدینزی50یسآلگ یدری
صورتینآتونن یرخیدندهیبآید.

ی یتوننیدیدرخونستییانشآیرنیدریی
وبیسآشتییآیبهینشآن ی
یwww.socialsecurity.gov/applyforbenefits
نرنئهیکاید.
ی یتوننیدیبراوردیسرشعیویاسآنییانشآیبرینسآسیسآبقهی
درایدهآییSecurityیSocialیخودیرنیدرینشآن
ی
یwww.socialsecurity.gov/estimatorیببیاید.یه
cvیچاینیی یتوننیدییحآسبآتیدقیقیترییانشآیرنیدری
نشآن یwww.socialsecurity.gov/planners/
retire/delayret.htmlیننجآمیدهید.

یانشآییپردنختییدهیبهیهمسریسآبقییمآیبری
ییاننییانشآیبرنییبآزیآندگآنیدشگریکهییانشآیرنیبرنسآسی
سونبقیدرایدهآیییمآیدرشآفتیی یکااد،یتأثیریی
نم یگذنرد.
توجه :اگر فوت کنید و همسر سابقتان پس از 60
سالگی دوباره ازدواج کند ،ممکن است واجد شرایط
دریافت مزایای  Social Securityبر اساس کار شما
یا کار همسر جدیدش باشد ،هر کدام که مبلغ
باالتری داشته باشد.

برای درخواست دادن به چه مواردی نیاز
دارید
هاگآی یکهیبرنیییانشآیدرخونستیی یدهید،ینزییمآی
ی یخونهیمینساآدیخآص یرنینرنئهینمآشید.ینساآدییوردی
نیآزییمآیبستگ یبهینوعییانشآش یدنرشدیکهیبرنییانهآی
درخونستیی یدهید.ینرنئهیسرشعینشنینساآدیبهییآی
کمکیخونهدیکردیتآییانشآیییمآیرنیسرشعیتریبپردنزشم.ی
بآشدینصلینساآدیشآیرونویتیبرنبرینصلیانهآیتوسطیندنرهی
صآدرکاادهیرنینرنئهیدهیدی-ییآینم یتوننیمیکپ ینساآدی
رنیقبولیکایم.

بازماندگان شما چقدر دریافت خواهند کرد؟
بآزیآندگآنییمآیدرصدیینزییانشآییپآشهیSocialی
ً
یکاادیکهییعموالیبرنیی
Securityییمآیرنیدرشآفتیی
هریکدنمی75یتآی100یدرصدیییاننییانشآیییمآینست.ی
بآینشنیحآل،ییقدنریکلییبلغ یکهیی یتونندیدرییآهیبهی
هریشکیپردنختییود،ییحدودینست.ینشنیحدییتفآوتی
ً
نست،ینیآییعموالیبرنبری150یتآی180یدرصدیییاننی
یانشآیییمآینست.

نرنئهیدرخونستیرنیفقطیبهینشنیخآطریکهیتمآمینساآدی
یوردینیآزیرنیدرینختیآریندنرشد،یبهیتأخیرینیادنزشد.ی
ی یتوننیمیبهییمآیکمکیکایمیانهآیرنیدرشآفتیکاید.
برخ ینزینساآدییکهییمکنینستیدریهاگآمیثبتینآمی
برنییSecurityیSocialیالزمیبآید،یعبآرتادینز:
یکآرتیSecurityیSocialی(شآیسآبقهییمآرهییمآ)؛

ایاآش
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نزیسوییدولتیفدرنلیبیمهییده،یبآیهاشاهینندکیبهی
یمآینیکآنینستفآدهینزیپردنختیهآییخودکآرییطمئنیوی
سآدهیرنیی یدهد.

یگونه یتولدتآن؛
یگونه یتولدیکودکآنییمآیوییمآرهیSocialی
Securityیانهآی(نگریبرنییانهآیدرخونستیی یدهید)؛
یسادییهروندیینشآالتییتحدهیشآیوضعیتییهآجرتی
قآنون ینگرییمآی(شآیکودک)یدریStatesیUnitedی
یتولدینشدهیبآیید؛

برنامه Supplemental Security
Income – SSI

یگونه یتولدیهمسرتآنیوییمآرهیSecurityیSocialی
وی،ینگریبرنیییانشآیبرینسآسیدرایدییمآی
درخونستیی یدهد؛

نگرییانشآییSecurityیSocialیرنیدرشآفتیی یکایدی،ینیآی
درایدیوییاآبعی(چیاهآش یکهییتعلقیبهییمآینست)ی
یحدودییدنرشد،ییمکنینستیSSIیبتونندیکمکیکاد.ی
تأیینییآل یSSIینزییحلیدرایدهآییعموی ینستینهی
یآلیآتیهآییSecurityی.Social

یگونه ینزدونجییمآی(دریصورتیثبتینآمیبرنییدرایدی
همسریشآیچاآنچهیهمسرتآنیبرینسآسیدرایدییمآی
ثبتینآمیی یکاد)؛

SSIیپردنختیهآیییآهیآنهیرنیبهینفرندی65یسآلهیشآی
یسنیتریشآیکسآن یکهینآبیاآیشآینآتوننیهستاد،یننجآمی
ی یدهد.یهاگآمیتعیینیونجدییرنشطیبودنییمآیبرنیی
،SSIیبرخ ینزینیونلیشآیدرایدهآشتآنیرنیبهیحسآبی
نم یاورشم.یبرنیینمونه،ینتویبیلیویخآنهییمآییعموالیً
جاوینیونلیبهیحسآبینم یاشاد.

ینورنقیپآشآنیخدیتییمآ،یدریصورت یکهیخدیتی
نظآی یننجآمیدندهینشد؛یو
یتآزهیترشنیفرمیW-2ییمآ،یشآینظهآرنآیهییآلیآت یتآن،ی
چاآنچهیخودینیتغآلیهستید.
دریهاگآمینرنئهیدرخونستینگریبهینساآدیدشگریینیآزی
دنیتهیبآیید،یبهییمآینطالعیخونهیمیدند.

برنیینرنئهیدرخونستیجهتی،SSIیی یتوننیدی
ی
بآییرنجعهیبهیوبیسآشتییآیشعا ی
یwww.socialsecurity.gov/applyforbenefitsی
نشنیکآریرنییروعیکایدیوی-یدریبرخ ییونردی-یبخشی
عمدهینیینزیدرخونستیخودیرنیبهیصورتیانالشنیتکمیلی
نمآشید.یهمچاینیی یتوننیدیبآییمآرهیتلفنیرنشگآنی
1-800-772-1213یبآییآیتمآسیبگیرشدیتآیوقتی
یالقآتیحضورییرنیبآینمآشادهیدفتریSecurityیSocialی
یحل یخودیتعیینیکاید.

مزایا را چگونه پرداخت میکنیم
بآشدیپردنختیهآییSecurityیSocialیخودیرنیبهیصورتی
نلکترونیک یدرشآفتیکاید.یشک ینزیرنهیهآش یکهی
ی یتوننیدیبرنییدرشآفتییانشآییخودیننتخآبیکاید،ی
نستفآدهینزیونرشاییستقیمیبهیحسآبییمآیدریشکی
یؤسسهییآل ینست.یونرشاییستقیمیرنه یسآده،ی
وینینیبرنییدرشآفتیپردنختیهآشتآنینست.یدریهاگآمی
ً
درخونست،یحتمآیدستهیچکیشآیصورتحسآبتآنیرنیبهی
همرنهیدنیتهیبآیید.ییآیبهینشنینطالعآتیویهمچاینی
یمآرهیرهگیریییؤسسهییآل یتآنینیآزیدنرشمیتآی
یطمئنییوشمیونرشاییانشآیییآهآنهییمآیبهیحسآبی
صحیحیصورتیبگیرد.

حق درخواست تجدیدنظر
نگریبآیتصمیمینتخآذییدهیدرییوردیدرخونستیخودی
یونفقینیستید،یی یتوننیدیدرخونستیتجدشدنظری
بدهید.یبرنیییشآهدهیتوضیحآتییربوطیبهییرنحل یکهی
بآشدیط یکاید،یThe Appeals Process )Publicationی
05-10041-FAی)No.یرنییطآلعهینمآشید.

نگریدریشکییؤسسهییآل یحسآبیندنرشد،یشآینگری
ترجیحیی یدهیدییانشآییخودیرنیبآیکآرتینقدییدرشآفتی
کاید،یبرنییبرنآیهیکآرتیExpressی®Directیثبتینآمی
کاید.یبآیExpressی،®Directیپردنختیهآیبهییکلی
یستقیمیبهیحسآبیکآرتیننجآمیی ییود.یشک یدشگری
نزیننتخآبیهآییپردنختیکهیی یتوننیدیدرینظریبگیرشد،ی
حسآبیننتقآلینلکترونیک ینست.ینشنیحسآبیکهی

ایاآش

یمآیی یتوننیدیبآیکمکیرنشگآنینزیسوییندنرهیSocialی
،Securityییکآشتیخودیرنیتقدشمیشآینمآشادهینییننتخآبی
کایدیتآیدرینشنیکآریبهییمآیکمکیکاد.ییآیی یتوننیمی
دربآرهیسآزیآنیهآش یکهیبرنییشآفتنینمآشادهیبهییمآی
کمکیی یکااد،یاگآه یهآش یبهییمآیبدهیم.یبرنیی
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کسبینطالعآتیبیشتریدرییوردیننتخآبینمآشاده،یYour
)PublicationیRight to Representationی
ی
05-10075-FAی)No.یرنییطآلعهیکاید.

نفرندیفقطیونجدییرنشطیشکیبرنآیهیهستاد،یدریحآل ی
کهیبرخ یدشگریهمیبرنییMedicareیویهمیMedicaidی
ونجدییرنشطیهستاد.

حساب آنالین my Social Security

 Medicareدارای چهار بخش است
یMedicareیبخشینلفی(بیمهیبیمآرستآن )یکهی
بهیپردنختیهاشاهییرنقبتینزیبیمآرننیبسترییدری
بیمآرستآنیویخدیآتیبعدینزیانیکمکیییکاد.

نکاونیبهیاسآن یی یتوننیدیشکیحسآبیSocialیmyی
Securityینینیانالشنینشجآدیکایدیویبهیصورتیوضعیت
SecurityیSocialخودیبرنییبررس یدرایدهآیوینطالعی
نزیبراوردییانشآییخودیدسترس یپیدنیکاید.یهمچاینی
ی یتوننیدینزیحسآبیانالشنیSecurityیSocialیmyی
برنییدرشآفتیکآرتیجآشگاشنییمآرهیSecurityیSocialی
نستفآدهیکایدی(یوجودیدریبرخ ینشآلتیهآیویدرییاطقهی
کلمبیآ).یچاآنچهیدریحآلیحآضرییانشآیدرشآفتیی یکاید،ی
نفاونیبرینشنیی یتوننید:

یMedicareیبخشیبی(بیمهیپایک )یکهیبهیپردنختی
هاشاهیخدیآتیپایکآن،ییرنقبتیهآییسرپآش یدری
بیمآرستآنیویدشگریخدیآتیپایک یکمکیییکاد.
یMedicareیبخشیجی(برنآیهیهآییMedicareی
)Advantageیدریبیشتریجآهآیدریدسترسینست.ی
نفرندییکهیMedicareیبخشیهآیینلفیویبیرنیدنرند،ی
ی یتوننادینزیطرشقیشکییرکتیبیمهیخصوص ییوردی
تآشیدیMedicareیهمهییرنقبتیهآییبهدنیت یخودی
رنیبرنیینشنیبخشیهآیدرشآفتیکااد.

ینآیهیتآئیدییانشآییخودیرنیدرشآفتیکاید؛
ییمآرهیتلفنیویادرسیخودیرنیتغییریدهید؛
یشکیکآرتیMedicareیجآشگاشنیدرخونستیکاید؛

یMedicareیبخشیدی(Medicareیپویشیدنرویی
تجوشای)یبهیپردنختیهاشاهیدنروهآش یکهیپایکآنی
برنییدریآنیپایک یتجوشایکردهینندیکمکیییکاد.

یفرمیهآییجآشگاشنیSSA-1099یشآیSSA-1042Sیرنی
برنییفصلییآلیآت یدرخونستیکاید؛یشآ
یونرشاییستقیمیرنییروعیشآیتغییریدهید.
دریصورت یی یتوننیدیشکیحسآبیSecurityیSocialیmyی
نشجآدیکایدیکهی18یسآلهیشآییسنیتریبآیید،ییمآرهی
SecurityیSocialیوینشمیلییعتبریویادرسیپست ینشآالتی
یتحدهیدنیتهیبآیید.یبرنییبآزکردنیشکیحسآبینزی
وبسآشتیwww.socialsecurity.gov/myaccountی
دشدنیکاید.یالزمینستینطالعآتییخص یرنیبرنییی
ی
تأشیدیهوشتیخودینرنئهیدهیدیویسپسیشکینآمی
کآربرییویریایعبوریننتخآبینمآشید.

Medicare
Medicareیبرنآیهیبیمهیبهدنیتیپآشهیکشورییآیبرنیی
نفرندی65یسآلیویبآالتریویبرنییبسیآریینزینفرندییعلولی
نست.
نبآشدیMedicareیرنیبآیMedicaidینیتبآهیبگیرشد.ی
Medicaidیشکیبرنآیهییرنقبتیهآییبهدنیت یبرنیی
نفرندیدنرنییدرایدیکمیوییاآبعییحدودینست.یندنرنتی
خدیآتیبهدنیت یویننسآن یشآیندنرنتیخدیآتی
نجتمآع یبرنآیهیMedicaidیرنینجرنیی یکااد.یبرخ ی

ایاآش

چه کسی واجد شرایط دریافت Medicare
بخش الف است؟
بیشترینفرندیدریسنی65یسآلگ یبیمهیبیمآرستآن یرنی
درشآفتیی یکااد.یچاآنچهییمآیونجدییرنشطیدرشآفتی
یانشآییSecurityیSocialیشآیRetirementیRailroadی
Boardیهستید،یی یتوننیدیبهییکلیخودکآریونجدی
نشنیبیمهینیایبآیید.یشآینشاکهیی یتوننیدیبرینسآسی
کآریهمسرتآنی(نزجملهیهمسریطالقیگرفته)ینیای
ونجدییرنشطیبآیید.یسآشرینفرندیونجدییرنشطینشنی
بیمهیهستادیزشرنیکآریادننیدولت ینییهستادیکهی
زشریپویشیSecurityیSocialینبودهینندیول ییآلیآتی
Medicareیرنیپردنختیکردهینند.
نگریبهییدتی24ییآهییانشآییSecurityیSocialیرنیدرشآفتی
کاید،یونجدییرنشطیدرشآفتیبخشینلفیخونهیدیبود.
نگرییانشآیینآتونن یSecurityیSocialیرنیبهیخآطری
دنیتنیبیمآریینسکلروسیسیاییوتروفیکیجآنب ی
(بیمآرییلوگرشگ)،یدرشآفتیی یکاید،یالزمینیستی24ی
یآهیصبریکایدیتآیونجدییرنشطیدرشآفتیبیمهییوشد.
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بهیعالوه،یفردییکهینآرسآش یکلیوییدنئم یدنردیوی
نیآزیادیدشآلیایشآیجآشگاشا یکلیهینست،یچاآنچهیبهی
یدتیکآف یکآریکردهیبآیدیشآیهمسریشآیفرزندیکآرگری
ونجدییرنشطیبآید،یی یتونندینزیبخشینلفینستفآدهی
کاد.
نگرینشنینلانیآتیرنیبراوردهینکاید،یی یتوننیدیبآیپردنختی
حقیبیمهییآهیآنه،یبیمهیبیمآرستآن یMedicareیرنی
درشآفتیکاید.یبرنییکسبینطالعآتیبیشتر،یبآییمآرهی
تلفنیرنشگآنییآیتمآسیگرفتهیشآینزیوبیسآشتییآیبآزدشدی
کاید.
برخ ینزینفرندیکهیدرییعرضیخطرنتیزشستییحیط ی
قرنریدنرند،یونجدییرنشطیبخشینلفیهستادیوی
ی یتوننادیدریبخشیبیویبخشیدینیایثبتینآمیکااد.ی
نشنینفرندیبیمآریییربوطیبهیازبستیدنرندیوی10یسآلی
شآیبیشتریقبلینزیتشخیص،یحدنقلی6ییآهیدرییهری
لیاکلن،ییونتآنآیحضوریدنیتهینند.

چه کسی واجد شرایط  Medicareبخش
ب است؟
تقرشبآیهریفردییکهیونجدییرنشطیدرشآفتیبخشینلفی
نست،یی یتونندیبخشیبیرنینیایدرشآفتیکاد.یبخشی
ً
ب،یشکیبرنآیهینختیآریینستیوییمآییعموالیبآشدیحقی
یآهیآنهیبرنییانیپردنختیکاید.یدریسآلی،2018یحقی
بیمهییآهآنهینستآندنردی$134.00نست.یبرخ ینفرندی
کهیدرایدیبیشترییدنرند،یحقیبیمهیبیشترییپردنختی
ی یکااد.

یبرنآیهیهآییتخصص یMedicare
عالوهیبریحقیبیمهیبرنییبخشیبی،Medicareیبآشدی
شکیحقیبیمهییآهیآنهیدشگرینیایبهیدلیلیبرخوردنریینزی
یانشآیینضآف یAdvantageیMedicareیپردنختیکاید.

چه کسی میتواند برنامه  Medicareبخش
د را دریافت کند؟
هریفردیکهیMedicareیبخشینلف،یشآیMedicareیبخشی
بیرنیدنرنست،یی یتونندیونجدییرنشطیپویشیبیمهی
دنروییتجوشاییبآید.یMedicareیبخشیدینختیآریی
نست،یویبرنیینشاکهیتحتیپویشینشنیبیمهیبآییدی
شکیحقیبیمهییآهآنهینضآف یپردنختیی یکاید.یبرخ ی
نفرندیکهیدرایدیبیشترییدنرند،یحقیبیمهیبیشتریی
پردنختیی یکااد.یبسیآریینزینفرندینزیطرشقیبرنآیهی
AdvantageیMedicareیتحتیپویشیبخشیدینیایقرنری
ی یگیرند.

چه زمان باید برای  Medicareدرخواست
بدهم؟
نگریدریحآلیحآضرییانشآیدرشآفتینم یکاید،یبآشدیحدودی
سهییآهیقبلینزیورودیبهیسنی65یسآلگ یخودیبآی
ندنرهیSecurityیSocialیتمآسیبگیرشدیویبرنییبرنآیهی
Medicareیثبتینآمیکاید.ینگریحت یتصمیمیندنرشدیدری
سنی65یسآلگ یبآزنشستهییوشدیبآشدیبرنییبرنآیهی
Medicareیثبتینآمیکاید.

نگریدریحآلیحآضریپردنخت یهآش ینزیSecurityیSocialی
شآیBoardیRetirementیRailroadیدرشآفتیی یکاید،ییآی
چادییآهیقبلینزینشاکهییمآیونجدییرنشطیMedicareی
یوشدیبآییمآیتمآسیی یگیرشمیوینطالعآت یرنیبرنیی
یمآینرسآلیی یکایم.ینگریدریشک ینزی50ینشآالتی
هریکسیکهیدنرنییMedicareیبخشینلفیویبخشیبی
یتحده،یویشآیونییاگتنیدییس ،یجانشرییآرشآنآی
نستیی یتونندیبهیشکیبرنآیهیAdvantageیMedicareی
بپیوندد.یبرنآیهیهآییAdvantageیMedicareییآیلینشنی یمآل ،یگونم،یسآیآئویایرشکآش ،یشآیجانشریوشرجینی
نشآالتییتحدهیزندگ یی یکاید،ییآیبهیصورتیخودکآری
یونردینست:
یمآیرنیدریبرنآیهیMedicareیبخشینلفیویبخشیبی
یبرنآیهیهآیییرنقبتییدشرشتییدهیMedicare
ثبتینآمیی یکایم.یبآینشنیوجود،ینزیانجآئیکهییمآیبآشدی
یبرنآیهیهآییproviderیpreferredیMedicareی
برنییبخشیبیحقیبیمهیپردنختیکاید،یحقیننتخآبی
PPOی–یorganizationی
دنرشدیانیرنیردیکاید.
یبرنآیهیهآییخصوص ی"هاشاهیدرییقآبلیخدیآت"ی
Medicare

چه کسی میتواند برنامه  Medicareبخش
ج را دریافت کند؟

ایاآش
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یآیبهیصورتیخودکآرییمآیرنیدریبرنآیهیدنروهآیی
تجوشاییMedicareیبخشیدیثبتینآمینخواهیم کرد.ی
بخشیدینختیآریینستیوییمآیبآشدیانیرنیبهیصورتی
نختیآرییننتخآبیکاید.یبرنییکسبیجدشدترشنینطالعآتی
دربآرهی،Medicareینزیوبسآشتیبهیادرسینشاترنت یزشری
دشدنیکایدیشآیبآییمآرهیتلفنیرنشگآنیزشریتمآسیبگیرشد.

Medicare

توجه:

پوشش بخش الف فاقد حق بیمه  6ماه قبل از
تاریخی که برای ( Medicareیا مزایای Social
 )Security/RRBدرخواست دادهاید شروع میشود،
اما زودتر از نخستین ماهی که واجد شرایط
 Medicareمیشوید نخواهد بود .برای اجتناب از
جریمه مالیاتی ،باید حداقل  6ماه قبل از ارائه
وبیسآشت:یwww.Medicare.gov
درخواست برای  Medicareپرداخت سهم  HSAخود را
یمآرهیتلفنیرنشگآن:ی1-800-MEDICAREی
ی
متوقف کنید.
()1-800-633-4227
یمآرهی1-877-486-2048یTTY:

توجه:
اگر زمانی که برای اولین بار واجد شرایط شدید،
در بخش ب و بخش د ثبتنام نکنید ممکن است
به دلیل تاخیر در ثبتنام ،برای مدتی که پوشش
بخش ب و بخش د را دارید ،مجبور به پرداخت
جریمه شوید .همچنین ممکن است برای ثبتنام
مجبور شوید منتظر بمانید که باعث تاخیر پوشش
بیمه مربوطه شما خواهد شد.
افرادی که ساکن پورتو ریکو یا اهل کشورهای
دیگری هستند به صورت خودکار بخش ب را
دریافت نمیکنند .آنها باید این مزایا را
خودشان انتخاب کنند .برای کسب
اطالعات بیشترMedicare )Publication ،
 )No. 05-10043-FAرا مطالعه کنید.

“ ”Extra Helpدر پرداخت هزینههای
داروهای نسخهدارMedicare

نگرییاآبعیویدرایدییمآینندکینست،ییمکنینستیبرنیی
پردنختیدنروهآیینسخهیدنریخودیدریبرنآیهیMedicareی
بخشید،یونجدییرنشطیHelpیExtraیبآیید.ینقشی
SecurityیSocialینشنینستیکهییمآیرنینزیچگونگ ی
ونجدییرنشطیبودنیاگآهیکادیویدرخونستییمآیرنیبرنیی
درشآفتیکمکیبیشتر،یبهیجرشآنیبیادنزد.یبرنییاگآه ی
نزینشاکهیونجدیدرشآفتینشنیکمکیهآیهستیدیی
ی
شآیبرنیینرنئهیدرخونست،یبآییمآرهیرنشگآنی
یSecurityیSocialیتمآسیبگیرشدیشآینیز
 www.socialsecurity.gov/extrahelpبآزدشدیکاید.

کمک برای هزینههای دیگر Medicare

اگر Health Savings Account
( )HSAدارید
نگریزیآن یکهیبرنییبرنآیهیMedicareیثبتینآمیی یکایدی
حسآبیHSAیدنرشد،یدرینشنیصورتینم یتوننیدیزیآن ی
کهیبیمهیMedicareییمآییروعیی ییودیدریحسآبی
HSAیپردنخت یوییشآرکتیدنیتهیبآیید.ینگریپسینزی
یروعییدنیبرنآیهیMedicareیدریپردنختیبهیحسآبی
HSAیخودییشآرکتیکاید،ییمکنینستییجبوریبهی
جرشمهییآلیآت ییوشد.ینگریتصمیمیدنرشدیبهیحسآبیی

نگریدرایدییمآیکمینستیوییاآبعینندک یدنرشد،ینشآلتی
یمآییمکنینستیحقیبیمهیMedicareییمآیویدری
برخ ییونردیسآشریهاشاهیهآییپایک یکهینزیخودتآنی
پردنختیکردشد،ییآنادیکسورنتیشآیحقیبیمهییشترکیرنی
پردنختیکاد.

تاهآینشآلتییمآیی یتونندیدرینشنییوردیتصمیمیبگیردی
کهیاشآییمآیونجدیدرشآفتیکمک،یتحتینشنیبرنآیهی
هستیدیشآیخیر.ینگریفکریی یکایدیونجدییرنشطیهستیدی
بآی،Medicaidییرکایخدیآتینجتمآع ،یشآیدفتریخدیآتی
سالیتیوننسآن ییاطقهیخودیتمآسیبگیرشد.یبهی
www.medicare.gov/contactsییرنجعهیکایدیشآیبآی
یمآرهی;1-800-MEDICARE )1-800-633-4227ی
HSAیخودیپردنخت یوییشآرکتیدنیتهیبآیید،ینبآشدی
برنیییانشآییSecurityی،Socialی،MedicareیشآیRailroadی 1-877-486-2048ی)TTY:یتمآسیبگیرشدیتآییمآرهی
انهآیرنیدرشآفتیکاید.
RRBی–یBoardیRetirementیدرخونستیدهید.

ایاآش
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واقعیتهایی درباره Social Security

یکآرگریشآیکآریادیبآزنشستهیدنرنییهمسریی
یسن:ی$2,340
یکآرگریشآیکآریادینآتونن:ی$1,197

مالیاتهای Social Security 2018

یکآرگریشآیکآریادینآتوننیبآیهمسریجوننیویشکیشآیچادی
فرزند:ی$2,054

ییمآی6.2یدرصدیویکآرفریآشتآنی6.2یدرصدی
ی یپردنزشد.
یچاآنچهیخودینیتغآلیهستید،ی12.4یدرصدی
ی یپردنزشد.
برنییدرایدهآییبیشترینزی$128,400ییآلیآتی
ی
ی
SecurityیSocialیپردنختینخونهیدیکرد.

مالیات Medicare 2018
یمآیویکآرفریآشتآنیهریکدنمی1.45یدرصدیرنی
ی
ی
پردنختیی یکاید.
یچاآنچهیخودینیتغآلیهستید،ی2.9یدرصدی
ی یپردنزشد.
ییآلیآتیهآییMedicareیدرییوردیتمآمیدرایدهآیی
یمآیپردنختیی ییود؛یهیچییحدودشت یوجودی
ندنرد.
ییآلیآتیهآییMedicareیدشگرییبرنیینفرندیبآیدرایدی
بآالیوجودیدنرد.

واحدهای اعتبار کاری در سال 2018

یبیوهییردیشآیزنیسآلماد:ی$1,338
یبیوهییردیشآیزنیجوننیبآیدویفرزند:ی$2,743

نرخهای پرداخت  SSIماهانه 2018
(یآیلیپردنختیهآییتکمیل ینحتمآل ینشآلتی
نم ییود)
ی$750یبرنییشکیفرد
ی$1,125یبرنییشکیزوج

تماس گرفتن با تامین اجتماعی
بهیروشیهآیییختلفینزیجملهیانالشن،یتلفا ی
ویحضورییی یتوننیدیبآیتآیینینجتمآع یتمآسی
بگیرشد.ییآیایآدهیپآسخیگوش یبهیپرسشیهآیییمآیوی
خدیتگانرییبهییمآیهستیم.یتآیینینجتمآع یبرنیی
تآیینیحآلیویاشادهینزیطرشقینرنئهییانشآیویحمآشتییآل ی
یآدنمینلعمرینزیییلیونیهآیتنینزییردمیبیشینزی80یسآلی
کوییدهینست.

بازدید از وبسایت ما

یبهینزنییهری$1,320یدرایدییکهیکسبیی یکاید،ی
شکیونحدی“نعتبآر”یSecurityیSocialیتآیسقفیحدنکثری اسآنیترشنیرنهینستفآدهینزیخدیآتیتآیینینجتمآع ی
چهآریونحدینعتبآریدریسآلیدرشآفتیی یکاید.
نزیهریجآ،ییرنجعهیبهیwww.socialsecurity.govی
نست.یدرینشاجآینیکآنآتیزشریدرینختیآرییمآست:
ینکثرینفرندیبهی40یونحدینعتبآرینیآزیدنرندیتآیونجدی
یرنشطییانشآییبآزنشستگ یبآیاد.
ینشجآدیحسآبیSocial Securityیmyیبرنیییشآهدهی
Social Security Statementی(ظهارنامه تامین
اجتماعی)،یرنست یازیآش یدراید،یچآپیکردنینآیهی
تآشیدییانشآ،یتغییریدندنینطالعآتیونرشاییستقیم،ی
نرنئهیدرخونستیصدوریکآرتیMedicareینلمثا ،ی
درشآفتیSSA-1099/1042Sیجآشگاشنیو؛

یدرییوردینفرندیجوننیجهتیونجدییرنشطیبودنیبرنیی
یانشآیینآتونن یشآیبرنیینشاکهینعضآییخآنوندهیانهآی
ونجدییرنشطییانشآییبآزیآندگآنیبآیاد،یبهیونحدی
نعتبآریکمتریینیآزینست.

میانگین مزایای Social Security
ماهیانه 2018

ینرنئهیدرخونستیHelpیExtraیبرنییتآیینیهاشاهیهآیی
برنآیهیدنروهآیینسخهینییMedicare؛
ینرنئهیدرخونستییانشآییبآزنشستگ ،ییعلولیتیوی
Medicare؛

یکآرگریشآیکآریادیبآزنشسته:ی$1,404
ایاآش
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یدسترس یبهیرونویتینشرشآتییآ؛
یدرشآفتیپآسخیپرسشیهآیییتدنول؛یو
یبسیآریینیکآنآتیدشگر!
برخ ینزینشنیخدیآتیفقطیبهیزبآنیننگلیس ینرنئهی
ی ییود.یبرنییکسبینطالعآتیبیشتریبهیزبآنی
فآرس یبهی«درگآهیچاد-زبآن »ییآییرنجعهیکاید.یبرنیی
برقرنریکردنینرتبآطیبآیتآیینینجتمآع یی یتوننیدینزی
خدیآتیرنشگآنییترجمیهمایآنینستفآدهیکاید.یخدیآتی
ترجمهیبرنییتمآسیهآییتلفا یشآیبرنیییرنجعآنیبهی
دفتریتآیینینجتمآع ینرنئهیی ییود.

تماس با ما
نفرندییکهیبهینشاترنتیدسترس یندنرند،یی یتوننادی
نزیخدیآتیخودکآریتلفا ییآیکهییبآنهیروزییوی
دری7یروزیهفتهینرنئهیی ییود،ینستفآدهیکااد.ی
نفرندینآیاونیشآیکم-یاونیی یتوننادیبآییمآرهی
رنشگآنی1-800-772-1213یشآیTTYیبهییمآرهی
 1-800-325-0778تمآسیبگیرند.
نگریی یخونهیدیبآیکس یصحبتیکاید،ینزیسآعتی7ی
صبحیتآی7ییبیروزهآییدویابهیتآیجمعهیپآسخگویی
ً
تمآسییمآیهستیم.یدریسآعآتییلوغیلطفآییکیبآی
ً
بآیید،یزشرنیدرینشنینوقآتینحتمآالیخطوطیبیشتری
یشغولینستیویگفتگویبآییآیزیآنیبیشترییی یبرد.ی
برنییبرقرنریکردنینرتبآطیبآیتآیینینجتمآع یی یتوننیدی
نزیخدیآتیرنشگآنییترجمیهمایآنینستفآدهیکاید.ی
خدیآتیترجمهیبرنییتمآسیهآییتلفا یشآیبرنییی
یرنجعآنیبهیدفتریتآیینینجتمآع ینرنئهیی ییود.یی
نییدونرشمیبتوننیمیخدیتگانرییمآیبآییم.
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