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گرس18س نوسونسیگشآرس ودوچسیرس هو گچسوکسحسنبس
Social Securityسmyسینزسکنگچ.س دسویسنوت
www.socialsecurity.gov/myaccountیرس هو گچس
اظهارنامه سوشال سکیوریتیس ه سدوس دونفتس
کنگچ،س هویقس دونفآرس ه سدوسدکسکنگچ،سوسیرتود س
یگزونسیزوونورسکصسشهنسونس ن هو هس ننس دونفتسیرس
یزوونکسینز شسآیر،سوزسکندسوفآن گر،سوسینزین چگرس
تونچهس ه سدوسیشنوچهسکنگچ.سشهنسینوچسحسنبس ه سدوس کنگچسیصسیگزونس دونفآرسکصس دس هویحآننسذکرسشچهس
یسآیرس ود .سوگرس هنمس دونفآرسونکسشهنس دس
ینس قتسدکسکنگچس نسیطهئنسشهوچسکصسیگزونسصقگاس
هویحآننس شننس و هس شچهسینشچ،سشهنسوس ن هو هس
دونفآرس نال صسشهنسدوس شننسیرس وچسوسوطهگنننس
ننسیهینسو تسیزوونکس هشنوس یگهدوآرسکهآرکس
حنصلسکنگچسکصس نمسوس ندوخس هلچ ننسیصس د آرس دجس
دونفتسکنگچ.
شچهسو ت.

چرا صحیح بودن سوابق دریافتی من
مهم است؟

(پشت صفحه)
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چگونه ممکن است دریافتی ها ثبت
نشده باشد؟

دسصهد رسکصس دونفآرسونورسکصس دس هویقس هشنوس
یگهدوآرسشهنسثبتس شچهسیریهطسیصسویسنوسونس نوس
گذشآصسو تسجنکس یرو رس گست.سیصس لگلسوونسکصس
وونس دونفآرسونسیریهطسیصسزیننسو گرسو تسیهینس
و تسونهزستنسونسدوسثبتس یر هسینشگم.سوونس دونفآرس
ونسیعچوس دسوکساظهاریه هوونچستیچ.

س نمسکندفرین؛
س ندوخسکند نن؛
سیگزونس دونفآر؛سو
س نمسوسشهندهس هشنوس یگهدوآرسکصسونینمسکندس
و آفن هسیرسکر وچ.

سوشال سکیوریتی چگونه کمک می
کند؟

ینسوونسحنوسیهینسو تس دونفآرسونکس نوسونکسقبلس پسسوزستنسکصسیچودکآننسدوسجهعستودکسکر وچسونس هنمس
شهنسیصسویرسوزس الولسزورسثبتس شچهسینشنچ:
وطالعن رسکصسکصسیصسون سیرستودوچسدوسفهر تسکر وچ،س
سکندفرینکسشهنس دونفآرسشهنسدوسینسو آفن هسوزس نمس ینس هشنوس یگهدوآرس هنسسییگروچ.سینسیروکس هقگاس
هویحآننسینسشهنسوهیندکسیرسکنگم.سیسآصسیصس
ونسشهندهس هشنوس یگهدوآرسوشآبنهسگزودشس
وطالعن رسکصس دسیهد س دونفآرسونکسثبتس شچهس ننس
کر هسینشچ.
یصسینسودوئصسیرس وگچ،سوونسفرتونچسیهینسو تسکهرس
سکندفرینکسشهنس دونفآرسشهنسدوسوشآبنهسگزودشس
زین برسینشچ.سیهینسو تسینسکندفرینکسشهنس هنسس
کر هسینشچ.
ییگرومسونسوزسشهنسیخهووگمس نسینسووس هنسسییگروچ.
سشهنسوز ووجسکر هسونسطالقسگرفآصسوس نیآننسدوس
عهضسکر هسووچ،سوینسوونس غگگرسدوسیصسوطالعس هشنوس
یگهدوآرس ر ن چهسووچ.
سشهنسینسو آفن هسوزسشهندهس هشنوس یگهدوآرس
کصسیآعلقسیصسشهنس به هسیشغهوسکندسیه هسووچ.

اگر دریافتی ها ثبت نشده باشند چه
کار باید کنم؟

تماس گرفتن با تامین اجتماعی

یصسدوشسونکسیخآلفسوزسجهلصست الون،س لفنرس
ر هو گچسینس نیگنسوجآهنعرس هنسس
وسحضهدکسی س
ییگروچ.سینستین هسپن خسگهورسیصسپر شسونکسشهنسوس
چیآیزودکسیصسشهنسوسآگم.س نیگنسوجآهنعرسیروکس
نیگنسحنوسوستونچهسوزسطروقسودوئصسیزوونسوسحهنوتسینلرس
ین ومسولعهرسوزسیگلگهنسونس نسوزسیر مسیگشسوزس80س نوس
کهشگچهسو ت.

وگرسیآهجصسشهوچسکصسیر رسوزس دونفآرسونوآننس دس
هویحآننسثبتس شچهسو چ،س دسوولصسوووسینوسآرس
یچدکرسیروکستنس دونفآرسونسپگچوسکنگچ.سوونسیچدکسیرس
ن رونسدوهسو آفن هسوزس چینتس نیگنسوجآهنعرس
ت نس
هو چسویرسوزسوونسیهود سینشچ:
وزسورسجن،سیروجعصسیصسwww.socialsecurity.govس
سوکسفرمسW-2س(اظهاریه دستمزد و مالیات);
و ت.س دسوونجنسویین نتسزورس دسو آگندسشهن ت:
سوکسگزودشسینلگن ر؛
سووجن سحسنبسSocial Securityسmyسیروکسیشنوچهس
س صسدکسونسفگشسححهقر؛
Social Security Statementس(ظهارنامه تامین
اجتماعی)،سدو آرستزینورس دتیچ،سدنپسکر نس نیصس
س هویقس آهز س ه نن؛سون
نوگچسیزوون،س غگگرس و نسوطالعنتسوودوزسیسآحگم،س
س ویرسیچودکرسکصس شننس وچسشهنسکندسکر هسووچ.
ودوئصس د هو تسصچودسکندتسMedicareسولهثنر،س
وگرس هرس هو گچسوگچسیچدکسکآبرسیبنرسیرس دونفآرس
دونفتسSSA-1099/1042Sسجنویزونسو؛
ه سپگچوسکنگچ،س عرسکنگچسیهود سزورسدوسیصسون ستود هسوس
سودوئصس د هو تسHelpسExtraسیروکس نیگنس
تنسونسدوسینهوسگچ:
وزونصسونکسیر نیصس ودوونکس سخصسوکسMedicare؛
سیقلسکند نن،
2
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سودوئصس د هو تسیزوونکسینز شسآیر،سیعلهلگتسوس
Medicare؛
س

تماس با ما

آر رسیصسدو هشتس شرونتسین؛

ر هو نچس
وفرو کسکصسیصسوونآر تس آر رس چود چ،سی س
وزس چینتس ه کندس لفنرسینسکصسشبن صسدوزکسوس
دس7سدوزسوفآصسودوئصسیرسشه ،سو آفن هسکننچ.س
ر هو نچسینسشهندهس
وفرو س نشنهوسونسکم-شنهوسی س
دوویننس1-800-772-1213سونسTTYسیصسشهندهس
1-800-325-0778س هنسسییگر چ.

س دونفتسپن خسپر شسونکسیآچووو؛سو
سیسگندکسویین نتس ویر!

یر رسوزسوونس چینتسفحطسیصسزیننسو یلگسرسودوئصس
یرسشه .سیروکسکسبسوطالعنتسیگشآرسیصسزیننس
فند رسیصس« دگنهسدنچ-زین ر»سینسیروجعصسکنگچ.سیروکس
ر هووگچسینسکسرسصقبتسکنگچ،سوزس نعتس7س
وگرسی س
ر هو گچسوزس
یرقرودسکر نسود بنطسینس نیگنسوجآهنعرسی س
صباس نس7سشبسدوزونکس وشنبصس نسجهعصسپن خیهکس
چینتسدوویننسیآرجمسوهزیننسو آفن هسکنگچ.س چینتس
ً
نعنتسشلهغسلطفنسشیگبنس
هنسسشهنسوسآگم.س دس
رجهصسیروکس هنسسونکس لفنرسونسیروکسیروجعننسیصس
ً
دسوونسووقنتسوحآهنالس طهطسیگشآرس
ینشگچ،سزوروس
فآرس نیگنسوجآهنعرسودوئصسیرسشه .
یشغهوسو تسوسگفآیهسینسینسزیننسیگشآرکسیرسیر .س
ر هو گچس
یروکسیرقرودسکر نسود بنطسینس نیگنسوجآهنعرسی س
وزس چینتسدوویننسیآرجمسوهزیننسو آفن هسکنگچ.س
چینتس رجهصسیروکس هنسسونکس لفنرسونسیروکس
یروجعننسیصس فآرس نیگنسوجآهنعرسودوئصسیرسشه .س
ویگچوودومسیآهو گمس چیآیزودسشهنسینشگم.
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