Papaanong Itatama Ang Talaan Ng Mga
Kinita Mo Sa Social Security
Muaj dabtsi nyob sab hauv
Bakit mahalaga na maging wasto ang aking talaan ng mga kinita?
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Paano kung nawawala ang mga kinita?
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Ano ang dapat kong gawin kung may mga kinita na kulang?
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Paano makakatulong ang Social Security?
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Kung kayo ay may edad na 18 taong gulang
o mas matanda, maaari kayong lumikha ng
isang my Social Security na account. Sa
www.socialsecurity.gov/myaccount, maaari
ninyong makuha ang inyong Social Security
Statement (Pahayag mula sa Social Security)
upang makita ang inyong talaan ng mga
kinita, at makita ang mga pagtatantiya para sa
panghinaharap na pagreretiro, kapansanan,
at mga survivor (nabiyudo/a o naulila) na
benepisyo. Kailangan ninyong pag-aralan nang
mainam ang inyong account upang matiyak
na ipinapakita nito ang wastong halaga na
kinita ninyo taon-taon at matiyak na ang inyong
pangalan at petsa ng kapanganakan ay wasto.

SocialSecurity.gov

Bakit mahalaga na maging wasto ang
aking talaan ng mga kinita?
Ang halaga ng benepisyo mula sa Social
Security na matatanggap ninyo o ng inyong
kapamilya ay depende sa halaga ng mga kinita
na ipinapakita sa inyong rekord. Kung ang lahat
ng inyong mga kinita ay hindi ipinapakita sa
inyong rekord, ito ay maaaring mangahulugan na
mas mababang mga benepisyo mula sa Social
Security para sa inyo o sa inyong pamilya.

Paano kung nawawala ang mga kinita?
Kung ang mga kinita ay nawawala mula sa
inyong talaan sa Social Security ay para sa
kasalukuyang taon o nakaraang taon, hindi
ninyong kailangang mag-alala. Dahil ang mga
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Paano makakatulong ang Social
Security?

kinitang ito ay kamakailan lang, maaaring hindi
pa namin naitatala ang mga ito. Dapat ay makita
ang mga ito sa susundo na Statement.

Makalipas ninyong malikom ang inyong mga
dokumento o nakagawa ng mga listahan ng
lahat ng impormasyon na natatandaan ninyo,
makipag-ugnayan sa Social Security. Kami
ay makikipagtrabaho sa inyo para iwasto ang
inyong rekord. Ang prosesong ito ay maaaring
mangailangan ng kaunting panahon, depende sa
impormasyon na dadalhin ninyo sa amin tungkol
sa inyong mga nawawala na kinita. Maaaring
kailangan naming makipag-ugnayan sa inyong
mga employer o kayo ang makipag-ugnayan
sa kanila.

Gayunman, ang mga kinita ay maaaring
nawawala mula sa inyong rekord para sa
mas naunang mga taon sanhi ng isa sa mga
sumusunod na dahilan:
• Inulat ng inyong employer ang inyong mga
kinita gamit ang maling pangalan o numero
ng Social Security.
• Mali ang inulat ng inyong employer na inyong
mga kinita.
• Kayo ay kinasal o sumailalim sa diborsyo at
binago ang inyong pangalan, ngunit hindi
inulat ang pagbabago sa Social Security.

Tiv Tauj Xaus Saus

• Kayo ay nagtrabaho gamit ang numero ng
Social Security na hindi sa inyo.

Muaj ntau txoj kev tiv tauj Xaus Saus, tsis hais
hauv Internet, hu xov tooj, thiab tuaj tim ntsej
tim muag. Peb nyob ntawm no teb koj cov lus
noog thiab pab ua haujlwm rau koj. Ntau tshaj li
80 xyoo los lawm, Xaus Saus yeej tau pab tuav
tswj khov lub neej hnub no thiab tag kis mus los
ntawm txoj kev pab txiaj ntsim kev pab thiab kev
tiv thaiv kev siv nyiaj txiag rau tsheej laab tus
tib neeg thoob plaws rau lawv txoj kev taug ua
lub neej.

Ano ang dapat kong gawin kung may
mga kinita na kulang?
Kung may natuklasan kayong mga kulang na
kinita mula sa inyong rekord, ang unang dapat
ninyong gawin ay alamin ang ilang katibayan
ng mga kinitang iyon. Ang katibayan na ito
ay maaaring:
• Isang W-2 form (Wage and Tax Statement o
Pahayag ng Suweldo at Buwis);

Mus saib peb lub vas sab
Txoj hauv kev yooj yim tshaj plaws rau koj
mus khiav haujlwm nrog rau Xaus Saus nyob
rau lub chaw twg los tau, ces yog mus saib
www.socialsecurity.gov. Nyob rau ntawd, koj
muaj feem ua tau:

• Isang tax return;
• Isang wage stub o pay slip;
• Ang sarili ninyong mga rekord ng kinita; o
• Iba pang mga dokumento na nagpapakita na
nagtrabaho kayo.

• Tsim ib lub my Social Security lub chaw
cia nyiaj los mus saib xyuas koj Social
Security Statement (Daim Ntawv Teev Nyiaj
Xaus Saus), teev meej cov nyiaj koj khwv
tau los, luam ib tsab ntawv teev meej koj
nyiaj pab thaum laus, hloov koj cov nyiaj koj
tso ncaj qha rau hauv, thov ib daim npav
Medicare tshiab, mus muab daim ntawv
SSA-1099/1042S hloov tshiab, thiab ntau
yam ntxiv;

Kung wala kayong makitang nakasulat na mga
dokumentong ipinapakita ang inyong mga kinita,
subukan na tandaan ang mga sumusunod na
katotohanan, at isulat ang mga ito:
• Saan kayo nagtrabaho;
• Ang pangalan ng inyong employer;
• Mga petsa kung kailan kayo nagtrabaho;
• Magkano ang inyong kinita; at

• Ua ntawv thov Kev Pab Ntxiv (Extra Help) rau
cov nuj nqis them tshuaj Medicare;

• Ang pangalan at numero ng Social Security
na ginamit ninyo nang kayo ay nagtrabaho.
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• Ua ntawv thov cov txiaj ntsim kev pab rau
thaum laus so haujlwm, muaj mob lub cev tsis
taus, thiab ntawv kho mob Medicare;
• Mus nrhiav saib peb cov ntawv luam tseg;
• Mus muab cov lus teb rau tej yam lus tig neeg
nquag noog heev; thiab
• Ntau yam tshaj ntxiv!
Tej yam ntawm cov kev pab cuam ntawm no yog
tsuas muaj muab hais ua lus Askiv nkaus xwb.
Mus saib peb lub chaw Multilanguage Gateway
yog xav paub ntxiv uas yog muab hais ua hom
lus Hmoob. Peb yuav muab cov kev pab txhais
lus pub dawb los pab koj khiav haujlwm nrog rau
Xaus Saus. Cov kev pab txhais lus yog muaj rau
koj siv tab txawm koj nrog peb tham hauv xov
tooj los yog nyob rau hauv Xaus Saus lub chaw
ua haujlwm.
Hu peb
Yog tias koj tsis muaj kev nkag mus siv Internet,
peb muaj ntau txoj kev pab tamsim ntawd uas
yog siv xov tooj, 24 teev tauj ib hnub, 7 hnub tauj
ib asthiv. Hu rau peb tus xov tooj hu dawb ntawm
1-800-772-1213 los yog peb tus xov tooj TTY,
1-800-325-0778, yog hais tias koj lag ntseg los
yog hnov lus tsis zoo.
Yog tias koj xav hais lus nrog ib tug neeg, peb
tau koj tsab xov tooj thaum 7 teev sawv ntxov
mus txog rau 7 teev tsaus ntuj, Hnub Vas Cas
mus txog rau Hnub Vas Xuv. Peb thov koj ua
siab ntev thaum cov sijhawm peb tsis xyeej vim
hais tias tej zaum koj yuav hnov lub tswb xov
tooj hais tias peb tsis tau khoom teb ntau tshaj
thiab yuav tau tos ntev dua lim mam tau nrog
peb tham. Peb tos ntsoov yuav pab ua haujlwm
rau koj.
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