شمارههای  Social Securityبرای افراد غیرشهروند
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تیاسuSاalSرocا شSههرامشS

آیا یک فرد غیرشهروند به شماره
 ،Social Security (SSNسرواژه به
انگلیسی( نیاز دارد؟

acر SocیرههرامشSSکهuSهSصوهتSقامومیSپذیرaتهS
هشهcSمشSمیSتوcمنشuSشانcoSهتنSهیاههSSocialS
alرocا شcSزSمزcیاSاSخشماتSزیاuSSoهرهSمنشSهومشS.
uرcSScخذSگوcهینامهSهcمنشگیS،ثبتSمامoSهSمشهسهS،
oهیاaتuSییهoSهمامیSخصوصیSیاoSهخوcستS
uرمامهSهاSSماهاهSمشهسهSیاSمسکنSیاهcمهS،ScSمیازSS
uهSهیاههSمشcهیش.

تنهاoSهصوهتیSکهaSر SoیرههرامشuSSاهیشSکهS
میSخوcهشoSهcSیاالتSمتحشهSکاهSکنشcS،حتیالcoSهuSoهS
هیاههalSرocا شSههرامشcSحتیاجcoSهتهuSاهیش.

uرخیcSزSسازمانSهاcSزSهیاههalSرocا شSههرامشS
uرSScهناساییSهویتSهیاoSهSسوucقSخوoهانS
uهSطوهSکلیaS،قطacSر SocیرههرامشSSکهcSزسوSS
شalS(DHرocا شndSهه mمfSHمcam naSهS،D pسراcژهc SستفاoهSمیSکننشuS.اcینSحالcS،کثرSآمهاoSهصوهتS
oهخوcستcSزسوSSهیاuS،اSهاشSهاoSSیگرSهویتتانSهSc
uهcSمگلیسی(SمجوزSکاهoSهcSیاالتSمتحشهSهcoScهمشS
هناساییSمیSکننش.
میSتوcمنشSهیاههalSرocا شSههرامشoSهیاaتSکننشcS.زS
هیاههalSرocا شSههرامشuSرSScگزcهشoSستیزSoیکS
ً
SتوcمیمSصرaاuSرcSScخذSگوcهینامهSهcمنشگیSیاS
ماSمیی
aرuSoهoSالتSاSتعیینSصالحیتcSاuSرuSScهرهSمنشSS
oسترسیuSهSخشماتیSکهSمیازuSهuSرهسیcSعتباهcoSهمشS
cزSمزcیاalSSرocا شSههرامشcSستفاoهSمیSهوS.oهیاS
هیاههalSرocا شSههرامشuSهSهیاSتخصیصoSهیم.
uرcSScهتغالuSهSکاهuS،هرهSمنشcSSزSمزcیاSSocialSS
alرocا شSاoSهیاaتSسایرSخشماتoSالتیuS،هSهیاههS
alرocا شSههرامشSمیازcoSهیش.
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uهShttps://www.ssa.gov/ssnvisa/ebe.htmlS
مرcجعهSکنیشaS،قطuSهSزuانcSمگلیسیSموجوSo
cست(.

uاcSینکهSمیکنcSستuSسیاهcSSزSهرکتSهاS،مامنشS
uامکSهاSاSهرکتSهاcSSعتباهcS،SزSهیاuSخوcهنشS
هیاههalSرocا شSههرامشSخوSoهcScهcئهSکنیشcS،ماuSهSطوهS
کلیoSهSصوهتSمشcهتنcSینSهیاههS،ملزمuSهcSهcئهSآنS
میستیش.

cSگرuSهSطوهSقامومیoSهcSیاالتSمتحشهSحضوهcoSهیشS
اSاضعیتSایزSScهیاcSجازهSکاهSکرoنuSهSهیاS
میoSهشuS،ایشuSرoSScهخوcستuSاcocSههSSocialS
alرocا شSمحلیSخوSoتیاسuSگیریش.

چگونه میتوانم شماره و کارت Social
 Securityدریافت کنم؟
cگرSمهاجرSهستیشcS،زoSاSهcهSمیSتوcمیشcSقشcمSکنیش:
SمیSتوcمیشSقبلcSزSآمشنuSهcSیاالتSمتحشهSهنگامSثبتS
تقاضامامهSایزSScمهاجرتیSمزcam naSoه.SD pشSU.
aهaشfSمoSهSکشوهSخوuS،oرoSScهیاaتcSینSهیاههS
ً
oهخوcستcSهcئهoSهیشS.تقریباoSهSهیهSموcهcS،oگرS
oهخوcستoSهیاaتSهیاههSاSکاهتalSرocا شSههرامشS
هScهیرcهuSاoSهخوcستSایزSScمهاجرتیSخوcSoهcئهS
uشهیشoS،یگرSمیازSSمیستuSهcocSههalSرocا شSههرامشS
oهcSیاالتSمتحشهSمرcجعهSکنیشu(S.رSScکسبS
cطالعاتuSیشترuS،هSwww.ssa.gov/ssnvisaS
مرcجعهSکنیش ،فقط به زبان انگلیسی قابل
دسترسی است(
cSگرuSهSطوهSقامومیoSهcSیاالتSمتحشهSحضوهcoSهیشS،
uایشuSاcocSههalSرocا شSههرامشSمحلیSخوSoتیاسS
uگیریشu(S.رcSScطالعcSزSموcهSSoکهuSایشuSهSSocialS
alرocا شcSهcئهoSهیشuS،هuSخشSزیرSمرcجعهSکنیش(.

چه چیزی باید به اداره Social
 Securityارائه دهم؟

شما باید هویت و وضعیت مهاجرت مجاز به
کار خود را اثبات کنید.
uSرcSScثباتSهویتSاSاضعیتSمهاجرتSمجازuSهSکاهS
خوcS،oسناaSoعلیSمهاجرتuSهSآمریکاSاSگذهمامهS
خاهجیSمنقضیSمششهSخوSoهcScهcئهoSهیشS.مشcهکS
مهاجرتیSقاuلSقبولSعباهتcSمشcSز:
aSرمcd,Sهd naSCرn naSR sهSP cmهwfoهSI-551S(L
هsرnaSVهgcر SImmهbهdه n -Rرhاه[SMکاهتS
cقامتcoSئییSقامومیS،ایزSScمهاجرتیSقاuلS
ِ
پرcoزشSتوسطSهcیامه](.
SمهرSپذیرشSکهSمشانoSهنشهSیکSکالسSمجوزSاهاSo
uهSکاهcSست.
aSرم[SI-94S(Arrival/Departure RecordSسوucقS
اها/oخراج](.

cگر SیرSمهاجرSهستیشuS،ستهuSهSاضعیتSایزSScخوS،o
میSتوcمیشcSزoSاSهcهoSهخوcستتانSهcScهcئهoSهیش:
cSSگرuSهSطوهSقامومیoSهcSیاالتSمتحشهSحضوهcoSهیشS
اSقصشcoSهیشuSرoSScهخوcستSمجوزSکاهSیاSاضعیتS
cقامتcoSئمSقامومیcSزSشpSS،DHرz nshرaر.SCشSU.
شCIش sS(Uار cvشnSمرaهgcرndSImmهS،سراcژهS
uهcSمگلیسی(cSقشcمSکنیشS،میSتوcمیشuSرSScهیاههS
alرocا شSههرامشSیاSکاهتSجایگزینoSهخوcستcSهcئهS
oهیشcS.ینoSهخوcستSهScمیSتوcنoSهSهیانaSرمS
تقاضامامهSشCIشSUموسومuSهI-765S(ApplicationS
o[Sfor Employment AuthorizationهخوcستSمجوزS
cستخشcم](S،یاcSزطریقaSرمI-485S(ApplicationS
for Lawful Permanent Residency or to Adjust
o[SStatusهخوcستcSقامتcoSئییSقامومیSیاSتغییرS
ِ
اضعیت](cSهcئهu(S.ocoSرSScکسبcSطالعاتuSیشترS،
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aSرمI-766S(SEmployment AuthorizationS
[Document/EADسنشSمجوزcSستخشcم.(]EAD/
افرادیکهبرایفرصتمطالعاتیآمدهاندc:گرS
aرSSoهستیشSکهuSهSاcسطهaSرصتSمطالعاتیS
ایزSJ-1SScیاSJ-2SگرaتهcSیشS،هیچنینuSایش-2019SشSS،D
Certificate of Eligibility for Exchange Visitor
( Status or EADگوcهیSاcجشSهرcیطuSوoنuSرSSc
اضعیتSتباoلuSازoیشکننشگانSیاS(EADSهیاSهuScبینیمS.
cگرcoSمشجوcoSSهSScایزcoS،J-1SScمشجوSSکاهآموزSیاS
uازoیشکننشهuSینcSلیللیSهستیشuS،ایشSمامهcSScSزSطرفS
حامیSمالیSخوcSoهcئهoSهیشS.مامهuSایشcoSهSScسرuرگS
حامیSمالیuSاcSمضاcSSصلیuSاهشSکهcSهتغالSهیاS
هScتأییشSمیSکنش.

دانشجویانبینالمللیc:گرSهیاcoSمشجوییuSاS
ایزSF-1SScیاSM-1SهستیشuS،ایشaSرمI-20،SCertificateS
of Eligibility for Nonimmigrant Student Status or
( Designated School Official (DSO( letterگوcهیS
اcجشهرcیطuSوoنuSرSScاضعیتcoSمشجو SSیرمهاجرS
یاSمامهSمقامSمنصوبSهشهoSهcoSمشگاه(SهیاSهuScبینیمS.
uرSScکسبcSطالعاتcSزSسایرSمشcهکیSکهcoSمشجویانS
uایشcSهcئهoSهنشInternational Students and SocialS،
.S05-10181(S1مnSNمرaهارهSecurity NumbersS(Pob
(coمشجویانuSینcSلیللیSاSهیاههSتأمینcSجتیاعی(SهSc
uخوcمیش.

باید سن خود را ثابت کنید.
cگرSهناسنامهSخاهجیcoSهیشSیاSمیSتوcمیشSآنSهScظرفS
S10هازSکاهoSSهیاaتSکنیشuS،ایشSآنSهcScهcئهoSهیشoS.هS
یرcSینSصوهتS،میSتوcمیمSسایرSمشcهکSهیاS،مامنشS
گذهمامهSمنقضیSمششهSیاSمشهکSصاoههشهSتوسطS
شS،DHهuScهSعنوcنSمشهکSمؤیشSسنSهیاoSهSمظرS
uگیریم.

چه زمانی باید درخواست دهم؟
cگرSمییSتوcمیشuSاcSستفاoهcSزSیکیcSزaSرمSهاSSذکرهشهS
oهخوcستoSهیشS،توصیهSمیSکنیمSپسcSزSگذهتS
S10هازcSزSاهاSoخوuSoهcSیاالتSمتحشهuS،رoSScهیاaتS
هیاههalSرocا شSههرامشoSهخوcستoSهیشSتاSهcحتSترS
uتوcمیمSمشcهکSشSDHهیاSهuScهSصوهتSآمالینuSرهسیSاS
تأییشSکنیمcS.ینcSمرuSاعثSمیSهوSoهامشSهسیشگیuSهS
oهخوcستSهیاuSرoSScهیاaتSهیاههalSرocا شSههرامشS
سرعتuSگیر.o
uهSمحضoSهیاaتSتیامcSطالعاتSهیاSاuSرهسیS
مشcهکتانuSاcocSهcتSصاoهکننشهS،هیاههSاSکاهتSSocialS
alرocا شSهیاSهcScهسالSخوcهیمSکر.o

هزینه درخواست شماره و کارت
 Social Securityچقدر است؟
oهخوcستSهیاههSاSکاهتalSرocا شSههرامشSهcیگانS
cست.

باید یک تقاضانامه پر کنید.

اگر بنا به دالیلی غیر از کار به شماره
تأمین اجتماعی نیاز داشته باشم ،باید
چه کار کنم؟

uایشSتقاضامامهApplication for a Social SecurityS
-5(5ششcmSمo(SCardS(FهخوcستuSرoSScهیاaتSکاهتS
تأمینcSجتیاعی(SهScتکییلSکنیش.

cگرcSزسوSSشSDHمجوزSکاهoSهcSیاالتSمتحشهoSهیاaتS
مهم:تیامSمشcهکSیاuSایشcSصلSیاSکپیSتأییشهشهS
توسطSسازمانSصاoهکننشهuSاهنشS.مییSتوcمیمaSتوکپی SمکرoهcSیشS،تنهاoSهصوهتیSمیSتوcمیشSهیاههSSocialS
alرocا شoSهیاaتSکنیشSکهSثاuتSکنیشuSهoSلیل SیرSکاهSS
یاSهاموهتSمحضرcSSسناSoهuScپذیریمS.هیچنینS،
ً
موجهuSهcSینSهیاههSمیازcoSهیشS.مثالS،میکنcSستS
مییSتوcمیمSهسیشSSهuScپذیریمSکهSمشانSمیoSهشuSرSSc
زمامیcSینcSتفاقuSیفتشSکهSطبقSقامومیcSیالتیSیاS
oهیاaتSمشهکoSهخوcستSکرoهcSیش.
ً
aشهcلuS،رoSScهیاaتSمزcیاییSکهSقبالSحقuSرخوهcoهSS
میکنcSستcSزSیکSسنشuSرoSScاSمنظوهcSستفاoهS
cزSآنSهcoScهتهcSیشS،ملزمuSهcoSهتنSهیاههSSocialS
ً
SعنوcنS
کنیمS.مثالS،میکنcSستcSزSEADSشSDHهیاuSه
alرocا شuSاهیش.
مشهکSهویتSاSمیزSمشهکSاضعیتSمهاجرتیSمجازuSهS
کاهSهیاcSستفاoهSکنیمS.هناسنامهSیاSگذهمامهSهیاc SگرuSرcSScهشcفSمالیاتیuSهSهیاههSScSمیازcoSهیشS،اS
coهSScمجوزSکاهoSهcSیاالتSمتحشهSمیستیشS،میSتوcمیشS
میزSمیSتوcمشuSهSعنوcنSمشهکSمؤیشSسنتانcSستفاoهS
هو.oبااینحال،بایدحداقلدومدرکمجزاارائه uرoSScهیاaتSهیاههIndividual TaxpayerS
(SIdentification NumberهیاههSهناساییS
دهید.
هخصSمالیاتoSهنشه(cSزسوSR v no SSههSIna cn
ش S(IRار cvشS،سراcژهuSهcSمگلیسی(oSهخوcستS
oهیشuS.هSطوهSحضوهuSSهSشSIRمرcجعهSکنیشSیاS
uهSصوهتSهcیگانcSزطریقSهیاههS1-800-TAXFORMS
هیاهههاalSSرocا شSههرامشuSرacSScر Socیرههرامش
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oSهآمشهاSSخوoتانSهScتأییشSکنیش.

uS((1-800-829-3676اSشSIRتیاسuSگیریشSاuSرSSc
oهیاaتcmSW-7,SApplication For An IndividualSمF
o(STaxpayer Identification NumberهخوcستS
هیاههSهناساییSهخصSمالیاتoSهنشه(oSهخوcستS
oهیش.

SمامهSتأییشSمزcیاSهScچاپSکنیش.
cSطالعاتSسپرoهSمستقیمSخوSoهScتغییرoSهیش.
SیکSکاهتc SهارSM dجایگزینoSهخوcستSکنیش.

cگرSهرکتیSتجاهSSیاoSالتیcSزSهیاuSخوcهشSهیاههS
alرocا شSههرامشSخوSoهcScهcئهoSهیشSاSمجوزSکاهoSهS
cیاالتSمتحشهSمشcهتهuSاهیشS،میSتوcمیشcSزSآمهاS
uخوcهیشuSهSهاشoSیگرSSهویتتانSهScهناساییSکننشS.
oهuSیشترSموcهS،oمیSتوcمیشSخشماتSیاSمجوزSموهSoمیازS
خوSoهuScشانcoSهتنSهیاههalSرocا شSههرامشoSهیاaتS
کنیش.

SجایگزینSشA-1099/1042ششSهoScهیاaتSکنیش.
oSهSصوهتیSکهSهیچSگومهSتغییرcتیSمشcهتهuSاهیشS
اcSیالتSهیاSهیکاهcoSSهتهuSاهشuS،رSScکاهتS
جایگزینalSرocا شSههرامشoSهخوcستuSشهیش.

uرخیcSزcSینSخشماتaSقطuSهSزuانcSمگلیسیoSهS
oسترسSهستنشS.ماSجهتSکیکuSهSهیاuSرcSScمجامS
کاههاalSSرocا شSههرامشS،هنگامیSکهuSهSیکaoSترS
alرocا شSههرامشSمرcجعهSمیSکنیشS،خشماتSترجیهS
هفاهیSهcیگانSهuScهSصوهتSتلفنیSیاSحضوهoSSهS
هcهSهاSSمختلفیuSرSScتیاسuSاSماcS،زSجیلهuSهSصوهتS
cختیاهتانSقرcهSمیoSهیم.
آمالینuS،اSتلفنSاSحضوهSSاجوcoSoهS.oماSآماoهcSیمSتاuSهS
سؤcالتتانSپاسخocoSهSاuSهSهیاSخشمتSکنیمSSocialS.
alرocا شuSیشcSزS85SسالcSستSکهuSاcSهcئهSمزcیاS
اSحیایتSمالیuSهSمیلیونSهاSمفرoSهSسرcسرSسفرS
cگرuSهcSینترمتoSسترسیSمشcهیشS،ماSخشماتSخوoکاهS
زمشگیSخوuS،oهSتأمینcSمنیتcSمرازSاaSرScoکیکSکرoه SزیاSSoهcScزSطریقSتلفنoSهS24SساعتSهبامهSهازS
cست.
اS7SهازSهفتهcSهcئهSمیoSهیمuS.اSهیاههSهcیگانS

تماس با Social Security

با ما تماس بگیرید

S1-800-772-1213تیاسuSگیریش؛SیاSچنامچهS
ماهنوScیاSکمSهنوScهستیشuS،اSهیاههSTTYSماS،یعنیS
S،1-800-325-0778تیاسuSگیریش.

به وبسایت ما مراجعه کنید
آسانSترینSهcهcSمجامocoSنSکاههاSSمرuوطuSهSSocialS
alرocا شcSزSمکانSهاSSمختلفS،مرcجعهuSهSمشامیS
a(Swww.ssa.govقطuSهSزuانcSمگلیسی(cSستS.
میSتوcمیشSکاههاSSزیاSSoهcScمجامuSشهیش.

oهSصوهتیSکهSمیازcoSهتهuSاهیشuSاSکسیSصحبتS
کنیشS،یکیcSزSکاهکنانSمیSتوcمشcSزSساعتS7SصبحSتاS
S7هبoS،اهنبهSتاSجیعهuSهSتیاسSهاSSهیاSپاسخS
uشهشS.جهتSخشماتSترجیهSهcیگانSماoS،هSحینSپخشS
پیامSهاSSخوoکاهSصوتیuSهSزuانcSمگلیسیSپشتSخطS
ساکتuSیامیشSتاSزمامیSکهSیکSمیاینشهSپاسخuSشهشS.
میاینشهuSاSیکSمترجمSتیاسSمیSگیرSoتاoSهSزمینهS
تیاستانuSهSهیاSکیکSمیایشcS.گرSمتوcمیشSکاهSخوSoهSc
uاSتلفنcSمجامoSهیشuS،رSScهیاSموuتSتنظیمSمیSکنیمS
تاuSهaoSترalSرocا شSههرامشSمحلSخوSoمرcجعهSکنیشS.
ترتیبیocoSهSمیSهوSoکهoSهSهنگامSمرcجعهSهیاuSهS
cینaoSترS،مترجمoSهSآمجاSحاضرuSاهشS.طیSهازهاSS
هلوغcS،زSهیاSمیSخوcهیمSصبوهuSاهیشSزیرScمیکنS
cستuSوقcSهغالSزیاSSoهuScشنویشSیاSمشتSزمانS
uیشترSSهScپشتSخطoSهcSمتظاهuSیامیشS.مشتاقcSهcئهS
خشمتuSهSهیاSهستیم.

uSرpSScه SHهSExacجهتSهزینهSهاSSطرحcoSهاهاSS
مسخهcoSهc SهارoSM dهخوcستuSشهیش.
uSرuSScیشترcSموcعSمزcیاoSهخوcستuSشهیش.
SمسخهSهاSSمشریاتSماSهScمشاهشهSکنیش.
SپاسخSسؤcالتSمتشcالSهoScهیاaتSمیاییش.
هنگامیSکهSیکSحسابcSmySSocial SecuritySیجاSo
میSکنیشS،حتیSمیSتوcمیشSکاههاuSSیشترSSهcScمجامS
oهیش.
SصوهتSاضعیتSSocial SecuritySخوSoهuScرهسیS
کنیش.
هیاهههاalSSرocا شSههرامشuSرacSScر Socیرههرامش
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ویزیتهای مطب را رزرو کنید
میSتوcمیشuSاSاcهSoکرoنSکشSپستیSخوoSoهSصفحهS
ابcSمaهامه Sارffمao(Sتریاب(SماS،مزoیکترینaoSترuSهS
خوSoهScپیشScکنیشa(SقطuSهSزuانcSمگلیسیoSهoSسترسS
cست(.
cگرSمیSخوcهیشSمشcهکیSهuScهSهیرcهuSیااهیشSتاSآمهاSهSc
ً
uبینیمuS،هSیاcoSoهتهuSاهیشSکهcSینSمشcهکSحتیاuSایشS
cصلSیاSکپیSگوcهیSهشهSتوسطSسازمانSصاoهکننشهS
uاهنش.

SocialSecurityAdministration
(lSb Sos dهnSmمرaرhS2018S dاcه pa mb cS2021S(Mش.S05-10096-FAS|SمnSNمرaهارهPob
uرacSScر SocیرههرامشalSرocا شSههرامشSهیاهههاS
(رcsهz nsS(FرaراnمcSNمalSNomb csSfرocا شSههرامش
l cS xp nsهxpه.SaشaSU.هsh dSرهndSpobه dSاdoمPc
تهیهSاSمنتشرSهشهuSاSپولSمالیاتSههرامشcنcSیاالتSمتحشه
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