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تماس با سوشال سکیوریتی
از وبسایت ما دیدن کنید
در وبسایت ما به نشانی  www.socialsecurity.govمیتوانید:
•با ایجاد حساب  my Social Securityامکان مشاهده اظهارنامه سوشال
سکیوریتی  ،بازبینی درآمدها ،چاپ کردن نامه تایید مزایا ،تغییر دادن
اطالعات سپرده مستقیم ،ارائه درخواست تعویض کارت ،Medicare
دریافت  1042S/1099المثنی و دیگر کارها برای شما فراهم میشود.
•ارائه درخواست کمک اضافی برای هزینههای طرح داروهای نسخهای
Medicare؛
•ارائه درخواست بازنشستگی ،ازکار افتادگی و مزایای Medicare؛
•دریافت نشانی دفتر سوشال سکیوریتی در محل شما؛
•دریافت نسخه نشریههای ما؛و
•دریافت پاسخ برای پرسشهای متداول.
يتوفر بعض هذه الخدمات باللغة اإلنجليزية فقط.

با شماره رایگان ما تماس بگیرید
افزون بر استفاده از وبسایت ما ،شما می توانید با شماره رایگان
 1-800-772-1213تماس بگیرید .تمام تماس ها محرمانه باقی خواهد
ماند .چنانچه به زبان اسپانیایی صحبت می کنید ،دکمه شماره  2را
فشار دهید .برای تمام زبان های دیگر ،دکمه شماره  1را فشاردهید ،در
مدت پخش خودکار صدای ضبط شده انگلیسی روی خط منتظر بمانید تا
یک نماینده به شما پاسخ دهد .نماینده با یک مترجم تماس خواهد گرفت
تا به تقاضای شما پاسخ دهد .خدمات مترجم بصورت رایگان است .از
ساعت  7بامداد تا  7بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه می توانیم به پرسش
های ویژه پاسخ دهیم .بطور کلی چنانچه در طول هفته بعد از سه شنبه
تماس بگیرید ،زمان کمتری را پشت خط تلفن خواهید گذراند .ما همچنین
می توانیم از راه تلفن های خودکار  24ساعته ،شبانه روزی آگاهی هائی
رابه زبان انگلیسی ارائه دهیم .چنانچه ناشنوا یا کم شنوا هستید می
توانید با شماره ویژه  1-800-325-0778تماس بگیرید.
افزون بر این مایلیم اطمینان حاصل کنیم که شما ازخدمات درست
وبشکل محترمانه برخوردار می شوید .به همین دلیل است که یک
نماینده دیگر اداره سوشال سکیوریتی به برخی از گفتگوها ی تلفنی
گوش خواهد داد.

از دست دادن نان آور خانواده می تواند یک بحران احساسی و مالی
باشد .سوشال سکیوریتی با فراهم کردن درآمد برای خانواده کارگرانی که
فوت می کنند به آن ها کمک می کند .در حقیقت  98کودک از 100کودک
در صورتی یکی از والدین کارگرشان را از دست داده باشند مزایا دریافت
می کنند .و سوشال سکیوریتی نسبت به هر برنامه فدرال دیگر مزایای
بیشتری را به کودکان میپردازد.
این کتابچه مروری از مزایای بازماندگان سوشال سکیوریتی که به زوج
ها و فرزندان کارگران فوت شده پرداخت می شود را در اختیارتان می
گذارد .این کتابچه ممکن است تمام پرسش های شما را پاسخ ندهد.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره مزایای بازماندگان سوشال سکیوریتی
به وبسایت ما مراجعه کنید یا با شماره رایگان ما تماس بگیرید.

اگر کارگر هستید ...آنچه نیاز دارید درباره مزایای
بازماندگان بدانید
«بیمه عمر» از سوشال سکیوریتی
بسیاری از مردم به سوشال سکیوریتی فقط بهعنوان یک برنامه
بازنشستگی نگاه میکنند .اما برخی از مالیات های سوشال سکیوریتی
که پرداخت می کنید صرف مزایای بازماندگان کارگران و خانواده هایشان
می شود .در حقیقت ،ارزش مزایای بازماندگان که تحت سوشال
سکیوریتی دریافت می کنید ممکن است بیشتر از ارزش بیمه عمر فردی
شما باشد.
وقتی که فوت کنید ،ممکن است افراد معینی از خانواده واجد شرایط
دریافت مزایا بازماندگان باشند .این افراد عبارتند از بیوه مردان یا بیوه زنان
(و بیوه مردان یا بیوه زنان طالق گرفته) ،کودکان و والدین وابسته.

چگونه مزایای بازماندگان دریافت کنم؟
وقتی کار میکنید و مالیات سوشال سکیوریتی را میپردازید ،برای
مزایای سوشال سکیوریتی خود واحد اعتبار کسب میکنید .تعداد سال
هایی که الزم است برای خانواده کار کنید تا مشمول مزایای بازماندگان
سوشال سکیوریتی شوید به میزان عمر شما بستگی دارد .اگر جوانتر
باشید ،سال های کمتری باید کار کرده باشید .اما در هر حال بیش از ده
سال نیاز نیست کار کنید تا مشمول مزایای سوشال سکیوریتی گردید.

4

بنا بر قانونی خاص ،اگر در سه سال پیش از فوت تنها یک و یک و نیم
سال کار کرده باشید ،می توانیم به فرزندان شما و همسرتان که مراقب
فرزندانتان است مزایا پرداخت کنیم.

چه کسی می تواند بر اساس کار شما مزایای
بازماندگان دریافت کند؟
•بیوه شما می تواند در سن بازنشستگی کامل مزایای کامل دریافت کند.
سن کامل بازنشستگی برای افراد متولد سالهای  1956-1945معادل
 66سالگی است و بهتدریج برای افراد متولد سالهای  1962به بعد به
 67سالگی افزایش مییابد .بیوه شما می تواند در سن  60سالگی
مزایای کاهش یافته دریافت کند .اگر همسر بازمانده شما از کار افتاده
است ،مزایا از سن  50سالگی شروع می شود .برای اطالعات بیشتر
درباره بیوه ها و دیگر بازماندگان به وب سایت www.socialsecurity.gov/
survivorplanمراجعه کنید.
•بیوه شما در هر سنی می تواند مزایا دریافت کند اگر مراقبت از فرزندانتان
که مزایای سوشال سکیوریتی دریافت می کنند و زیر  16سال دارند یا از
کار افتاده هستند را به عهده داشته باشد.
•فرزندان مجرد زیر  18سال شما (یا حد اکثر  19سال اگر در دبستان یا
متوسطه تمام وقت هستند) ،هم می توانند مزایا دریافت کنند .فرزندان
شما در هر سنی می توانند مزایا دریافت کنند اگر پیش از  22سالگی
از کار افتاده باشند و از کار افتادگی آن ها همیشگی باشد .در برخی
شرایط خاص ،همچنین می توانیم به فرزند خوانده ها ،نوه ها ،نوه خوانده
ها یا فرزندانی که به سرپرستی گرفته ایدهم مزایا بدهیم.
توجه :فرزندان معلولی که والدین آن ها درآمد و منابع محدودی دارند
ممکن است واجد شرایط مزایای درآمد سوشال سکیوریتی باشند.
برای اطالعات بیشتر نشریه Benefits For Children With Disabilities
.)10026-05 .(Publication Noرا مطالعه کنید.
•والدین وابسته به شما می توانند مزایا دریافت کنند اگر  62سال یا بیشتر
داشته باشند( .برای اینکه والدین شما وابسته تلقی شوند ،باید حداقل
نیمی از حمایت آن ها را به عهده داشته باشید).

مزایای همسران طالق گرفته بازمانده
اگر مطلقه باشید ،و اگر ازدواج شما حداقل  10سال ادامه داشته است،
همسر سابق شما که  62سال یا بیشتر ( 50-59سال در صورت از کار
افتادگی) دارد می تواند مزایا دریافت کند .همسر سابق شما ،اما ،نیازی
نیست شرایط سنی یا طول ازدواج را دارا باشد اگر مراقبت از فرزندان
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شما که زیر  16سال و از کار افتاده هستند را عهده دار است ،و مشمول
سوابق شما می باشد .فرزند شما باید فرزند واقعی یا فرزندخوانده قانونی
همسر سابق شما باشد.
مزایای پرداخت شده به شما به عنوان همسر سابق بازمانده ،بر میزان
مزایا برای بازماندگان دیگر که مزایا را براساس سوابق درآمدهای همسر
کارگرتان دریافت میکنند ،تأثیری نمیگذارد .اگر ،اما ،مادر یا پدر مطلقه
بازمانده با فرزند زیر  16سال یا از کار افتاده باشید ،مزایای شما بر مزایای
دیگر افراد مشمول سوابق اثر می گذارد.

پرداخت نقدی یک مرتبه ای فوت
اگر به اندازه کافی شاغل بوده اید ،ما یک مرتبه پرداخت نقدی 255
دالری به بازمانده شما خواهیم داشت .اگر همسر یا فرزند شما شرایطی
خاص را دارا باشند این مزایا را به آن ها می پردازیم .بازماندگان باید ظرف
دو سال از فوت برای گرفتن این مبلغ اقدام کنند.

مبلغ کل مزایا چقدر است؟
مبلغی که خانواده شما از سوشال سکیوریتی می گیرد به متوسط
درآمد طول عمر شما بستگی دارد .اگر درآمد شما بیشتر باشد ،مزایا
بیشتر خواهد بود.
اظهاریه سوشال سکیوریتی خود را چک کنید تا برآورد مزایای
بازماندگانی که پرداخت می کنیم را ببینید .در این بخش همچنین ،برآوردی
از مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی خود و اطالعات مهم دیگری را هم
می بینید .یک حساب  my Social Securityآنالین ایجاد کنید تا اظهاریهخود
را مشاهده کنید.

حساب آنالین mySocial Security
•اکنون میتوانید برای باز کردن حساب آنالین و امن my Social Security
اقدام کنید .بدین ترتیب میتوانید به اظهارنامه تأمین اجتماعی خود برای
بررسی درآمدها و دریافت برآورد مزایا دسترسی پیدا کنید .میتوانید از
حساب آنالین  my Social Securityبرای دریافت کارت جایگزین شماره
تامین اجتماعی استفاده کنید (موجود در برخی ایالتها و در منطقه
کلمبیا).
اگر مزایا دریافت میکنید ،همچنین میتوانید:
•نامه تأیید مزایای خود را دریافت کنید؛
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•آدرس و شماره تلفن خود را تغییر دهید؛
•درخواست کارت  Medicareجایگزین بدهید؛
• 1099-SSAیا  1042S-SSAجایگزین برای امور مالیاتی درخواست کنید؛ یا
•واریز مستقیم خود را شروع کرده یا تغییر دهید.
در صورتی میتوانید یک حساب my Social Securityایجاد کنید که
 18ساله یا مسنتر باشید ،شماره تامین اجتماعی و ایمیل معتبر
و آدرس پستی ایاالت متحده داشته باشید .برای ایجاد حساب به
 myaccount/gov.socialsecurity.wwwمراجعه کنید .الزم است اطالعات
شخصی را برای تأیید هویت خود ارائه دهید و سپس از شما خواسته
میشود یک نام کاربری و رمز عبور انتخاب نمایید.

اگر خویشاوندی فوت کند ...آنچه باید درباره مزایای
بازماندگان بدانید
چگونه برای دریافت مزایا اقدام کنم؟
اگر در حال حاضر مزایای سوشال سکیوریتی دریافت نمی
کنید
باید فورا برای مزایای بازماندگان اقدام کنید چرا که در برخی مواقع از
همان زمان تقاضا و نه از زمان فوت مزایا پرداخت می کنیم.
می توانید تلفنی یا در اداره سوشال سکیوریتی درخواست دهید.
اطالعات خاصی نیاز خواهیم داشت اما اگر همه اطالعات را ندارید در
درخواست تاخیر نکنید .ما برای تهیه مدارک مورد نیاز به شما کمک
میکنیم .ما اسناد اصل یا کپی آن ها که آژانس صادر کننده شان تایید
کرده است را نیاز داریم.
اطالعاتی که ما نیاز داریم شامل این موارد است:
•سند فوت -چه از بیمارستان چه از ثبت احوال؛
•شماره سوشال سکیوریتی شما و  SSNکارگر فوت شده؛
•گواهی تولد شما؛
•گواهی ازدواج شما اگر بیوه هستید؛
•اسناد طالق شما ،اگر به عنوان بیوه مطلقه درخواست می دهید؛
•شماره سوشال سکیوریتی فرزندان وابسته ،اگر در دسترس باشد ،و
شناسنامه آن ها؛
•فرم های  2-Wکارگر یا برگشتی مالیات آخرین سال اشتغال آزاد پیش از
فوت؛ و
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•نام بانک ،و شماره حساب شما ،تا امکان واریز مستقیم مزایا به حساب
شما فراهم شود.

اگر مزایای سوشال سکیوریتی دریافت می کنید

اگر به عنوان همسر کارگر مزایا دریافت می کنید ،در صورتی که فوت را
به ما گزارش دهید ،پرداخت های شما را به مزایای بازماندگان تغییر می
دهیم .اگر اطالعات بیشتری خواستیم با شما تماس می گیریم.
اگر بر اساس کار خودتان مزایا می گیرید ،تماس تلفنی یا حضوری
بگیرید .ما بررسی می کنیم که آیا می توانید به عنوان بیوه مبلغ بیشتری
بگیرید یا خیر .اگر چنین باشد ،ترکیبی از مزایا را دریافت می کنید که مبلغ
باالتری خواهد داشت .باید برای تغییر دادن مزایا به مزایای بازماندگان
فرمی را پر نمایید .همچنین نیاز است گواهی فوت همسرتان را به ما ارائه
دهید.

چه مبلغی دریافت می کنم؟
ما میزان مزایا را بر اساس درآمد شخص فوت شده تنظیم می کنیم .هر
چه کارگر مبلغ بیشتری به سوشال سکیوریتی پرداخت کند ،مزایای شما
بیشتر خواهد بود.
سوشال سکیوریتی برای محاسبه درصدی که بازماندگان می توانند
دریافت کنند از میزان مزایای اصلی فوت شده استفاده می کند .درصد به
سن بازمانده و رابطه او با کارگر بستگی دارد .اگر کارگری که فوت شده
مزایای کاهش یافته دریافت می کرده ،ما مزایای بازماندگان شما را بر
اساس آن مبلغ قرار می دهیم .در اغلب درخواست های مزایا:
•یک بیوه ،در سن بازنشستگی کامل یا باالتر ،معموال  100درصد مزایای
اصلی کارگر را دریافت می کند.
•بیوه  60سال به باال ،اما در سن بازنشستگی کامل حدود  99-71درصد
میزان مزایای اصلی کارگر را دریافت می کند؛ یا
•بیوه ای که دارای فرزند زیر  16سال باشد ،در هر سنی 75 ،درصد مبلغ
مزایای اصلی کارگر را دریافت می کند.
•فرزندان  75درصد مزایای کارگر را دریافت می کنند.

حداکثر مزایای خانوادگی
در مزایایی که می توانیم در ماه به شما و دیگر اعضای خانواده تان
پرداخت کنیم محدودیت وجود دارد .این محدودیت بین  150تا  180درصد از
مزایای کاهش یافته کارگر فوت شده است.
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مستمری ناشی از کار خارج از پوشش سوشال
سکیوریتی
اگر از کاری که بابت آن مالیات سوشال سکیوریتی میپردازید مستمری
دریافت میکنید ،آن مستمری تاثیری بر مزایای سوشال سکیوریتی شما
نخواهد داشت .هر چند ،اگر از کار خارج از پوشش سوشال سکیوریتی
ً
مثال سرویس شهری فدرال ،برخی مشاغل دولتی ایالتی یا محلی ،یااشتغال در خارج از کشور -مستمری دریافت کنید ،ممکن است مزایای
سوشال سکیوریتی شما را کاهش دهیم.
برای اطالعات بیشتر.Government Pension Offset (Publication No ،
 )10007-05برای کارگرانی که مشمول مزایای سوشال سکیوریتی بر
مبنای سابقه درآمد همسر هستند را مطالعه کنیدWindfall Elimination .
 )10045-05 .Provision (Publication Noرا برای افرادی که در کشور
دیگری کار کرده اند ،یا کارگر دولت و مشمول مزایای سوشال سکیوریتی
خودشان بوده اند مطالعه کنید.

اگر شاغل باشم چه طور؟
اگر زمانی که مزایای بازماندگی سوشال سکیوریتی دریافت می کنید
شاغل و جوانتر از سن بازنشستگی کامل باشید ،در صورتی که درآمدتان
از حد مشخصی باالتر باشد مزایای شما را کاهش می دهیم( .سن کامل
بازنشستگی برای افراد بازمانده متولد سالهای  1956-1945معادل 66
سالگی است و بهتدریج برای افراد متولد سالهای  1962به بعد به 67
سالگی افزایش مییابد ).برای پی بردن به محدودیت درآمد در سالی
که در آن هستید و چگونگی کاهش یافتن مزایای سوشال سکیوریتی در
صورت گذشتن درآمد از حد مشخصHow Work Affects Your Benefits ،
 )10069-05 .(Publication Noرا مطالعه نمایید.
در صورتی که به سن بازنشستگی کامل برسید ،محدودیت درآمد
نخواهید داشت.
همچنین ،درآمد شما تنها مزایای شما را کاهش می دهد نه مزایای
اعضای خانواده تان.

اگر دوباره ازدواج کنم چطور؟
اگر پیش از  60سالگی دوباره ازدواج کنید ،معموال مزایای بیوه شدن را
نمی گیرید .اما ازدواج مجدد پس از  60سالگی (یا  50سالگی در صورت
از کار افتادگی) باعث نگرفتن مزایا بر اساس شغل همسر سابق شما
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نخواهد شد .و در سن  62سالگی به باال ،اگر مزایای همسر فعلی تان
بیشتر باشد ،ممکن است بر اساس شغل همسر جدیدتان مزایا بگیرید.

حق ارائه درخواست تجدید نظر
اگر با تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواست خود موافق نیستید،
میتوانید درخواست تجدید نظر بدهید .برای مشاهده توضیحات مربوط
به مراحلی که باید طی کنید ،به فرآیند تجدید نظر (نشریه شماره -05
 )10041مراجعه کنید.
شما میتوانید با کمک رایگان تامین اجتماعی به درخواست تجدید نظر
خود رسیدگی کنید ،یا میتوانید یک نماینده انتخاب کنید که به شما کمک
کند .ما میتوانیم اطالعاتی در مورد سازمانی که میتواند در پیدا کردن
نماینده به شما کمک کند در اختیارتان قرار دهیم .برای کسب اطالعات
بیشتر در مورد انتخاب نماینده ،به حق داشتن وکیل (نشریه شماره -05
 )10075مراجعه کنید.
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