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پرداخت های ویژه پس از بازنشستگی
تریتوشلیو نیتخگ هیرو
«هگتوشنیاه یا سپ»یچهیاادند؟ی
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چهیچیز یتریچهرچوبیهگتوشدهه یا سپیقگوریمپیگیگت؟ی

1

محدات نیترآمدیچهیتهثیگ یاگیمزو ه یمنیتورت؟ی

2

وگگیتصوریمپیکنیدی کیهگتوشنیا سپیتر هفنیکگتپیو دی

2

مثهلپیو یهگتوشنیا سپی

2

فگاشندگهنیایمهیایکخهار ونی

2

تمهسیگگفدنیاهیتهمینیوجدمهعپی

3

انعامها ،حقوق ایام تعطیلی ،کمیسیون ها ،حقوق ایام بیماری ،کمیسیون های بیمه٬
باقیمانده محصول و سایر پرداخت های ویژه

«پرداخت های ویژه» چه هستند؟

رویایهنیمپیکندیایاهیشمهیکمکیمپیکندیتصمیمی
اریگ دیآ هی کپیو یآتههیرویتر هفنیکگتپیو دیایوگگیچنینی
وسنیچهیاه دیوتجهمیاداید.

هژیو یآتکهیاه تخادهیشد دیممکنیوسنیاخهطگی
کهر یکهیقبلیو یآغه یتر هفنیمزو ه یسوشهلی
سکیور دپیوتجهمیتوتپیو دیهولیاه پیرویتر هفنیکنید.ی
چنهتچهیو نیهگتوشنیاهیاهیشهطگیکهر یاهشدیکهیقبلی
و یاه تخادرپیوتجهمیتوتپیو دیمعموالیاگیمزو ه ی
سوشهلیسکیور دپیشمهیوثگ یتدورت.یو نیتخگ هی
اگشپیو یوتووعیمعمولپیتگ نیهگتوشنیاه یمخصوصی

چه چیزی در چارچوب پرداختهای
ویژه قرار می گیرد؟
وگگیشمه،یاگو یتر هفنیتسدمزتیکهریکگتپیو د،یمبلغپی
کهیهژیو یاه تخادرپیتر هفنیمپیکنیدیاهیعنوونی
هگتوشنیا سپیتلقپیمپیشوتیایو نیتریصورتپیوسنی
کهیآشگ نیکهر یکهیوتجهمیتوتپیو د،یقبلیو یآتکهیو ی
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کهریکگتنیتسنیاکخیدیتکمیلیشدپیاهشد.یاگشپی
و یهگتوشنیاه یا سپیاهیکهرکنهنیعبهرتندیو یوتعهمی
اه،یتمهمیحقوقیو همیتعطیلپی هیایمهر ،یحقوقی
اه شگ د،یحقوقیعقبیوفدهتپ،یحقوقیو همیذشیگپی هی
آمهتپیاهش،یکمیایونیاه یفگاشیای هیهگتوشنی
اه یاه تخادرپی هیهگتوشنیاه یاهیتعو قیوفدهتپی
کهیاگو ی کیسهلیتریفگمیW-2یگزورشیشدپ،یومهیتری
سهلیقبلیو یآنیادسنیآمدپیوسن.یو نیمبلغیممکن
استیتریفگمیW-2یشمهیتریشهتهی«اگتهمهیاوجدیشگو طی
تبوتن»یتخهنیتوتپیشدپیاهشد.
وگگیشغلیآ وتیتوشدیدیاگیترآمدیشهلصپیکهیپس
از اولین سال بازنشستگییتر هفنیمپیکنید،ی
چنهتچهیشدمهتیمگاوطیاهیو نیترومدیتریسهلیقبلی
و مخمولینیاگو یتر هفنیمزو ه یسوشهلیسکیور دپی
وتجهمیتوتپیشدپیاهشید،یاهیعنوونیهگتوشنیا سپی
تلقپیمپیشوت.ی«شدمهت»یعبهرتیوسنیو یاگیگوتهی
کهرمعمولپی هاگگوتهیکهریقهالیتوجهیت رگ یکهیشمهی
اگو یحگفهیشوتیوتجهمیتوتپیاهشید.
اگشپیو یهگتوشنیاه یا سپیاگو یوفگوت یکهیشغلی
آ وتیتورتدیعبهرتندیو یهگتوشنیاه یاگتهمهیکخهار ی
مزرعه،یترآمدیتهشپیو یاهقیمهتدپیمحصولی هیترآمدی
ادسنیآمدپیتوسطیصهحبکهریکهیشدمهتیقهالیتوجهپی
تریآنیحگفهیوتجهمیتمپیتاد.

یتریسهلپیکهیشمهیاهیسنیکهملیاه تخادرپی
اگسید،یاگو یاگی3یتالر یکهیوفزانیاگترآمدیمعیینی
شدپیادسنیآار دی1یتالریو یمزو ه دهنیکهاشیمپی
هاد.یتریسهلی2018یترآمدیمعینیشدپی$45,360ی
تالریمیبهشدی.
ی و یآغه یمهاپیکهیشمهیاهیسنیکهملیاه تخادرپی
مپیرسید،یادانیتوجهیاهیآتکهیچقدریکابیمپیکنیدی
مپیتووتیدیمزو ه یشوتیرویاطوریکهملیتر هفنیکنید.

اگر تصور می کنید یک پرداخت ویژه
دریافت کرده اید
وگگیسوشهلیسکیور دپیمپیگیگ دیایجمعیترآمدیسهالتهی
شمهیو یحدیمقگریاهالتگیوسنیایو نیترآمدیاهیشهملی
هگتوشنیا سپیمپیشوت،یاه دیاهیسوشهلیسکیور دپی
تمهسیاریگ د.یاهیمهیاروئیدیکهیتصوریمپیکنیدیهگتوشنی
ا سپیو یتر هفنیکگتپیو د.یوگگیمهیمووفقنیکنیم،یمبلغیآنی
هگتوشنیا سپیرویاهیعنوونیقامدپیو یجمعیترآمداه ی
شمهیاگو یآنیسهلیاهیحاهبیتخووایمیآارت.

مثالی از پرداخت ویژه
و نیمثهلیتخهنیمپیتادیکهیطبقیمقگروتیسوشهلی
سکیور دپیچروتهیاهیهگتوشنیا سپیاگشورتیمپیشوت.

محدودیت درآمد چه تاثیری بر مزایای
من دارد؟

آقه یجمخیدیتریتوومبگی2017یتریسنی62یسهلرپی
اه تخادهیشدپیایتر هفنیمزو ه یسوشهلی
سکیور دپیرویآغه یکگتپیوسن.یتریژوتو هی2018یآقه ی
وگگیسنیفگتیگیگتدپیمزو ه یاه تخادرپیتهمینی
جمخیدیاخهطگیحقوقیو همیتعطیلپیاهقیمهتدپیوشی
وجدمهعپیکمدگیو یسنیاه تخادرپیکهملیاهشد،ی
و یکهرفگمه یشوتیچکپیامبلغی$17,000یتالریتر هفنی
ترآمدیتهشپیو یکهریمخمولیمحدات نیمپیشوت.یسنی کگتپیوسن.یادونیتلیلیکهیو نیهولیاهیشهطگیحقوقی
اه تخادرپیکهملیاهیسهلیتولدیشمهیاادرپیتورت.ی و همیتعطیلپیاوتپیکهیقبلیو یاه تخادرپیوایرا یامی
اگو یمحهسبهیسنیاه تخادرپیکهملیمپیتووتیدیاهی وتبهشدهیشدپیسوشهلیسکیور دپیآتگویاعنوونیهگتوشنی
 www.socialsecurity.gov/planners/retire/ا سپیتلقپیشووادیکگتیایآتگویتریمقهالیمحدات نیاه ی
 ageincrease.htmlمگوجعهیکنید.یوگگیترآمدیو یحدی ترآمدیسهلی2018یاحاهبیتخووادیآارت.ی
پ هاد.
معینیاهالتگیاهشد،یمزو هیکهاشیم ی

فروشندگان بیمه و کشاورزان

یوگگیشمهیانو یاهیسنیکهملیاه تخادرپیتگسیدپی
و دیاگو یاگی2یتالر یکهیوفزانیاگترآمدیمعیینیشدپی
ادسنیآار دی1یتالریو یمزو ه دهنیکهاشیمپی هاد.ی
تریسهلی2018یترآمدیمعینیشدپی$17,040یتالری
میبهشد.

تایگگاپیمعینیشغلپیکهیمعموالیحقوقپیرویتر هفنی
مپیکنندیکهیاعنوونیهگتوشنیاه یا سپیهذ گفدهیمپی
شوتیفگاشندگهنیایمهیاادندیکهیکمیایونیاه ی
تجد دی هیتکگوریایمهیتر هفنیمپیکنندیایکخهار ونیکهی
و یاهقیمهتدپیمحصولیترآمد یعه دشهنیمپیشوت.
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فروشندگان بیمه

یوروئهیترشووسنیHelpیExtraیاگو یتهمینیاز نهیاه ی
اگتهمهیتورااه یتاخهیو یMedicare؛

اایهر یو یفگاشندگهنیایمهیهژیو یسهلپیکهی
اه تخادهیمپیشوتدامچنهنیکمیایونیایمهیتهمهی
اهئپیرویکهیقبلیو یاه تخادرپیفگاشدهیوتدیتر هفنی
مپیکنند.یو نیترآمد،یتهیآتجهیکهیتدیجهیفعهلینیآتههی
قبلیو یاه تخادرپیاهشد،یاگیمزو ه یسوشهلی
سکیور دپیآتههیتهئیگیتدورت.

ی
،یمعلولینی
یوروئهیترشووسنیمزو ه یاه تخادرپ
ایMedicare؛
یتسدگسپیاهیراتوشنیتخگ هتیمه؛
یتر هفنیههسخیهگسشیاه یمددوال؛یا
یاایهر یومکهتهتیت رگ!
اگشپیو یو نیشدمهتیفقطیاهی اهنیوترلیاپیوروئهی
مپیشوت.یاگو یکابیوطالعهتیایخدگیاهی اهنی
فهرسپیاهی«ترگهپیچند -اهتپ»یمهیمگوجعهیکنید.یاگو ی
اگقگوریکگتنیورتبهطیاهیتهمینیوجدمهعپیمپیتووتیدیو ی
شدمهتیرو رهنیمدگجمیامزمهنیوسدفهتپیکنید.یشدمهتی
تگجمهیاگو یتمهسیاه یتلفنپی هیاگو یمگوجعهنیاهی
تفدگیتهمینیوجدمهعپیوروئهیمپیشوت.

کشاورزان
اایهر یو یکخهار ونیمحصولیشوتیرویتری کیسهلی
جمعیآار یایوتبهریمپیکنندیتهیتریسهلیاعدیافگاشی
اگسهتند.یو نیترآمدیاگیمزو ه یسوشهلیسکیور دپی
آتههیوثگ یتدورت.

تماس با ما

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

اهیراشیاه یمخدلفیو یجملهیآتال ن،یتلفنپیایحضور ی وفگوت یکهیاهیو ندگتنیتسدگسپیتدورتد،یمپیتووتندی
و یشدمهتیشوتکهریتلفنپیمهیکهیشبهتهیرا یای
مپیتووتیدیاهیتهمینیوجدمهعپیتمهسیاریگ د.یمهیآمهتپی
تری7یرا یافدهیوروئهیمپیشوت،یوسدفهتپیکنند.ی
ههسخیگو پیاهیهگسشیاه یشمهیایشدمدرزور یاهی
وفگوتیتهشنووی هیکم-شنوویمپیتووتندیاهیشمهرپی
شمهیاادیم.یتهمینیوجدمهعپیاگو یتهمینیحهلیای
آ ندپیو یطگ قیوروئهیمزو هیایحمه نیمهلپیمهتومیولعمگیو ی رو رهنی1-800-772-1213ی هیTTYیاهیشمهرپی
میلیونیاهیتنیو یمگتمیایشیو ی80یسهلیکوشیدپیوسن 1-800-325-0778 .تمهسیاریگتد.
وگگیمپیشووایدیاهیکاپیصحبنیکنید،یو یسهعنی7ی
صبحیتهی7یشبیرا اه یتاشنبهیتهیجمعهیههسخرو ی
ً
تمهسیشمهیاادیم.یتریسهعهتیشلوغیلطفهیشکیبهی
ً
نیواقهتیوحدمهالیشطوطیایخدگی
اهشید،ی گویتریو
آسهنیتگ نیروپیوسدفهتپیو یشدمهتیتهمینیوجدمهعپی
مخغولیوسنیایگفدرویاهیمهی مهنیایخدگ یمپیاگت.ی
و یاگیجه،یمگوجعهیاهیwww.socialsecurity.govی
اگو یاگقگوریکگتنیورتبهطیاهیتهمینیوجدمهعپیمپیتووتیدی
وسن.یتریو نجهیومکهتهتی گیتریوشدیهریشمهسن:
و یشدمهتیرو رهنیمدگجمیامزمهنیوسدفهتپیکنید.ی
یو جهتیحاهبیSocial Securityیmyیاگو یمخهادپی
شدمهتیتگجمهیاگو یتمهسیاه یتلفنپی هیاگو یی
Social Security Statementی)ظهارنامه تامین
مگوجعهنیاهیتفدگیتهمینیوجدمهعپیوروئهیمپیشوت.یی
اجتماعی(،یروسدپیآ مه پیترآمد،یچهپیکگتنیتهمهی
ومیداور میادووتیمیشدمدرزوریشمهیاهشیم.
ته یدیمزو ه،یتغییگیتوتنیوطالعهتیاور زیمادقیم،ی
وروئهیترشووسنیصداریکهرتیMedicareیولمثنپ،ی
تر هفنیSSA-1099/1042Sیجه رز نیا؛
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