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SSA.govامشککرورهشکمرSoرتراکشر هرامشرامشر  ااشoر تراک و هرامش

 شماره و کارت Social Security شما 
)سوشال سکیوریتی( شما

برایرهشکهردن،ربهرامشککرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر
 تراک و هر رSSN،رعالئمراخوصشکیربهرانگلرس هر
نرشزرداک د.رمشرازرSSNرامشرجهترثبتردکآمدهشرور

تعررنرصالحرترامشربرایرمزا شیرSoرتراکشر هرامشر
  ااشoر تراک و هروربرخ رخدمشمردولو ر
ا وفشدکرم رهنرم.ربسرشکیرازرمؤ سشمرمشل ،ر

مشنندربشنکرهشرورارهترهشیراعوبشکی،رنرزرهنگشمرافووشحر
حسشبربرایرامش،را نرامشککرکارم رخااهند.ر

اگرر کرغرراهروندر شهنرا شالمرموحدکربشارد،رهمر
ممتنرا تربهرSSNرنرشزردااوهربشارد.ربرایرهسبر

 Social Securityاطالعشمربرشور،رکجاعرهنردربهر
رnمرSهار bرPهرNumbers for Noncitizensر

10096-05ر.مNهر امشککرهشیرSoرتراکشر هرامشربرایر
افرادرغرراهروند،رنشر هرامشککر05-10096ه.راگرربهر
طاکرماقتربهرمنظاکرهشکر شهنرا شالمرموحدکرهسورد،ر
بهForeign Workers and Social Security Numbersر

10107-05ر.مNرnمرSهار bرPههر هشکگرانرخشکج رور
امشککرهشیر ااشoر تراک و ،رنشر هرامشککر

05-10107هرکجاعرهنرد.ر

چگونه یک SSN و کارت اخذ کنم؟
برایردکخاا ترSSNرورهشکم،رازرصفحهرSocialر
Security Number and Cardر امشککرورهشکمر

ر ااشoر تراک و هرمشربهرنششن ر
www.ssa.gov/ssnumberر فقطربهرزبشنر
انگلرس هرد دنرهنرد.ردکرا نرصفحه،ربهر کر

 ریرپر شرپش خرخااهردردادرتشرتعررنرهنرمرآ شر
م رتاانرد:

ر مراحلردکخاا ترکاربهرصاکمرآنال نرتتمرلرهنرد.	

دکرداخلرا نرنشر هرکا

1 چگانهر کرSSNرورهشکمراخذرهنم؟ر

2 هز نهرآنرچقدکرا ت؟ر

2 آ شرانااعرمخولفرهشکمرهشروجادرداکد؟ر

2 چگانهرSSNرفرزندمرکاردک شفترهنم؟ر

3 اگررنشممرتغرررر شفت،رچطاک؟ر

4 چگانهرازرصحتر اابقرخادرمطمئنراام؟ر

4 اگرروضعرترمهشجرمر شراهروندیرمنرتغررررهرد،رچطاک؟ر

4 اگررهشکمرمنرگمراادر شربهر رقتربرود،رچطاک؟ر

5 چگانهرم رتاانمرازرSSNرخادرمحشفظترهنم؟ر

http://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10096.pdf
https://www.ssa.gov
https://www.facebook.com/socialsecurity
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10107.html
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ر فرا ندردکخاا ترکاربهرصاکمرآنال نراروعرهنرد،ر	
 پسرمداککرماکدنرشزرکاربرایرتتمرلردکخاا تر
بهردفوررمحل رخادربرشوک د،رههرمعمااًلرزمشنر

هموریرطاoرم رهشد.

ر مراحلرهشملردکخاا ترکاردکردفوررمحل رخادر	
تتمرلرهنرد.

اگررنم رتاانردردکخاا ترکاربهرصاکمرآنال نرتتمرلر
هنرد،ربش دربهر کردفورSoرتراکشر هرامشر  ااشoر

 تراک و هرمراجعهرنمش رد.رامشربش درمداککراصل ر شر
هپ رهشیرتأ ردرادکرآنهشرتا طرمؤ سهرصشدکهنندک،ر
ههرنششنردهندکرها ت،ر ن،روروضعرتراهروندی/

مهشجرمرامشرا ت،رکاربهرمشراکائهردهرد.رمشر
نم رتاانرمرفواهپ ر شرهپ ربرابرربشراصلرادکرتا طر

دفشتررا نشدرک م رکاربپذ ر م.ر

برای اینکه بدانید به چه مدارکی نیاز دارید،رکجاعر
هنردربهرwww.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htmر

 فقطربهرزبشنرانگلرس ه.رپسرازرآنتهردکخاا ترخادر
کار بهرصاکمرآنال نر شرحضاکیهرتتمرلرهرد د،رمشرهشکمر
امشرکاربهرنششن رمندکجردکردکخاا ترامشرپستر
خااهرمرهرد.رمعمااًلرظرفر7رتشر10رکوزرهشکی،رهشکمر

خادرکاردک شفترخااهردرهرد.

مشرهلرهرافرادر12ر شoربهربشالرههربرایرSSNراولرهر
دکخاا ترم ردهندرکارملزمربهرارهتردکر کر

مصشحبهرحضاکیرم ردانرم،رحو راگرر ت رازروالد نر
ر شرقرمردکخاا ترکارازرطرفر کرهادکرامضشر

هردکربشاد.ر

هزینه آن چقدر است؟
صدوکرSSNرورهشکمرهرچرهز نهرایرنداکد.راگررهس ر
م رخااهدردکرازایرصدوکمرامشککر شرهشکمرازرامشر
هز نهربگررد،رلطفًشربهر شدردااوهربشاردرههرا نر

خدمشمرکا گشنرهسوند.راگررهس ربخااهدردکرازایر
ا نرخدمشمرازرامشرهز نهردک شفترهند،رم رتاانردربهر
 هتکnکGرتمSاکInspرکShرfمرکارOffر دفورربشزک  ر

رهلهرمشربهرنششن رhttps://oig.ssa.govر
 فقطربهرزبشنرانگلرس هرگزاکشردهرد.

آیا انواع مختلف کارت ها وجود دارد؟
مشر3رناعرهشکمرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هر
صشدکرم رهنرم.ردکرهمهرهشکمرهش،رنشمرورSSNرامشردکجر

ادکرا ت.ر

ر اولرنرناعرهشکمرفقطرنشمرورSSNرامشرکارنششنر	
م ردهد.رافرادیرههرا نرناعرهشکمرکارداکندر

م رتاانندربدونرمحدود ترهشکرهنند.را نرناعرهشکمر
کاربرایرااخشصرز ررصشدکرم رهنرم:ر

اهروندانرا شالمرموحدک.ر	ر

رافرادیرههرداکایروضعرتراقشمتردائمر	ر
قشنان رهسوند.ر

ر دومرنرناعرهشکمرنشمرورامشککرامشرکارنششنر	
م ردهدروردکرآنرعبشکمر»WORKرFORرVALIDر
AUTHORIZATIONرشDHرWITHرONLY«ر فقطر
برایرهشکربشرمجازرشDHرمعوبررا تهردکجرادکر

ا ت.را نرناعرهشکمرکاربرایرافرادیرصشدکرم رهنرمر
ههربهرطاکرقشنان رورماقتردکرا شالمرموحدکر

پذ رفوهرادکراندرورداکایرمجازرهشکرnSکSmتهpکDر
Soرتراکشرndه کmمHرfمر وزاکمرامنرترداخل هر
 شDH،رعالئمراخوصشکیربهرانگلرس هرهسوند.ر

ر  امرنرناعرهشکمرنشمرورامشککرامشرکارنششنر	
رم ردهدروردکرآنرعبشکمر

ر»EMPLOYMENTرFORرVALIDرNOT«ر
 برایرا وخدامرمعوبررنرستهردکجرادکرا ت.ر
ا نرناعرهشکمرکاربرایرآنرد وهرازراتبشعرهشاکهشیر

رد گررههرواجدر ت رازرارا طرز ررهسوند،ر
صشدکرم رهنرم:ر

بهرطاکرقشنان روربدونرمجازرهشکرازرطرفرشDHردکر	ر
ا شالمرموحدکرپذ رفوهرم رااند،رامشربشر کردلرلر

غررهشکیرمعوبرربهرSSNرنرشزرداکند.

بهردلرلر کرقشنانرفدکاoرههرمسولزمردااونر	ر
SSNربرایردک شفترمزا شر شرخدمشت رخشصرا ت،ر

بهرSSNرنرشزرداکند.

چگونه SSN فرزندم را دریافت کنم؟
بهوررا تربالفشصلهرپسرازرتالدرفرزندتشن،ربرایراور
دکخاا ترSSNرهنرد.رم رتاانردرهنگشمردکخاا تر

برایرانش نشمهرنازادتشن،ربرایرSSNراورهمر

https://oig.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm
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دکخاا تربدهرد.رمؤ سهردولو رههرگااه رتالدرکار
صشدکرم رهند،راطالعشمرفرزندتشنرکاربشرمشربهرااوراکر
خااهدرگذاات.رمشر کرSSNرکاربهرویرتخصرصر
خااهرمردادرورهشکمرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر
 تراک و هراورکاربرا وشنرپسترخااهرمرهرد.ر

 شرم رتاانردرصبررهنردرورهررزمشنرههرمش لربشارد،ر
دکخاا ترخادرکاربهر کردفوررSoرتراکشر هرامشر

  ااشoر تراک و هرتسلرمرهنرد.راگررصبررهنرد،ر
بش درمدکه رداoربرر ن،رها ت،روروضعرتراهروندیر

فرزندتشنرکارهمراکائهردهرد.ربش درمداکه رداoربرر
نسبترخادتشنربشرهادکر شرمسئالرووشنردکرقبشoراورکار
بهرمشرنششنردهرد.رهمچنرن،ربش درمدککرها ترخادر
کاربهرمشراکائهردهرد.رمشربش در اابقرتالدرفرزندرامشرکار
تأ ردرهنرم،رههرم رتااندرتشر12رهفوهربهرمدمرزمشنرالزمر
برایرصدوکرهشکمراضشفهرهند.ربرایرتأ ردرپروندکرتالد،ربشر
دفوریرههرآنرکارصشدکرهردک،رتمشسرخااهرمرگرفت.ر

برایرفرزندخااندک،رم رتاانرمرقبلرازرتتمرلرفرا ندر
فرزندخااندگ رامشککرایرکاربهرفرزندخااندکرامشر
تخصرصردهرم،رامشربهوررا ترصبررهنرد.ربعداً،ر
م رتاانردربشرا وفشدکرازرنشمرجد درفرزندتشنربرایر
امشککرSSNردکخاا تردهرد.راگررم رخااهردر
امشککرفرزندتشنرکاربرایرمقشصدرمشلرشت ردک شفتر
هنردردکرحشل رههرفرا ندرفرزندخااندگ رویرهنازر
تتمرلرنشدک،ربشر»خدمشمردکآمدرداخل «رتمشسر

 W-7A,رApplication forبگرر درورازرآنهشرفرمر
 TaxpayerرIdentification Number for Pending U.S.
W-7AهرAdoptions،ردکخاا ترامشککرانش ش  ر

مشلرشمردهندگشنربرایرپذ رشردکرانوظشکرا شالمرموحدکهر
کاردکخاا ترهنرد.ربرایرهسبراطالعشمربرشور،ر
بهرنشر هرSocial Security Numbers for Childrenر

10023-05ر.مNرnمرSهار bرPههر رامشککرهشیر ااشoر
 تراک و ربرایرهادهشن،رنشر هرامشککر05-10023هر

 فقطربهرزبشنرانگلرس هرکجاعرهنرد.

اگر نامم تغییر یافت، چطور؟
اگرربهردلرلرازدواج،رطالق،رحتمردادگشک،ر شرهررعلتر
د گریرنشمرخادرکارقشنانًشرتغرررردهرد،ربش دربهرمشراطالعر
دهردرتشربواانرمرهشکمراصالحرادکرکارصشدکرهنرم.راگرر
هشکرم رهنرد،ربش درا نرماضاعرکاربهرهشکفرمشیرخادرنرزر

اطالعردهرد.ربرایراروعرتغررررنشم،رم رتاانردرمراحلر
مندکجردکرwww.ssa.gov/ssnumberر فقطربهرزبشنر

انگلرس هرکاردنبشoرهنرد.

اگررهنگشمرتغررررنشموشنربهرمشراطالعرندهرد،رممتنر
ا ت:ر

ر بشزپرداخترمشلرشت رامشربهرتأخررربرفود.ر	

ر ازراک شoرصحرحرد ومزدهشربهرپروندکرSocialر	
Soرتراکشر  ااشoر تراک و هرامشرجلاگرریر
ااد،رورا نرامررممتنرا تربهرهشهشرمبلغر
مزا شیرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هر

آ ندکرامشرمنجررگردد.ر

اگررم رخااهردرنشموشنرکاردکرهشکمرSoرتراکشر هرامشر
  ااشoر تراک و هرخادرتغرررردهرد،ربش در ندیرکار
بهرمشراکائهردهردرههرثشبترهندرتغررررنشمرامشرقشنان ر
ا ت.را نشدیرههرم رتاانرمربهرعناانرمداککرداoربرر

تغررررقشنان رنشمربپذ ر مرعبشکمراندراز:ر

ر  ندرازدواج.ر	

ر حتمرطالق.ر	

ر گااه رتشبعرترههرنشمرجد دیرکارنششنرم ردهد.ر	

ر حتمردادگشکربرایرتغررررنشم.ر	

اگرر ندیرههربهرعناانرمدککرداoربررتغررررقشنان رنشمر
اکائهرم ردهردرحشویراطالعشمرهشف ربرایرانش ش  ر
امشردکر اابقرمشرنبشاد،ر شراگررنشمرخادرکاربرشرازر
2ر شoرپرشرتغرررردادکربشاردر اگررهموررازر18ر شoر
داک د،ر4ر شoرپرشه،ربش در کرمدککرها و رحشویر
نشمرقبل ررامشر ههردکر اابقرمشرماجادرا تهرکاربهر
مشرنششنردهرد.رمشرمداککرها و رحشویرنشمرقبل ر
رامشرکارم رپذ ر م،رحو راگررمنقض رادکربشاند.

اگررمداککرها و رحشویرنشمرقبل رخادرنداک د،رممتنر
ا تر کرمدککرها و رمنقض رنشدکرحشویرنشمر
جد دتشنرکاربپذ ر م.رقباoرمدککرها و رحشویرنشمر

جد دتشنرمناطربهرآنرا ترههربشرا ونشدربهرآنربواانرمر
ها ترامشرکاربهردک و ردکر اابقمشنراحرازرهنرم.

هشکمرجد درامشرداکایرهمشنرامشککرهشکمرقبل ر
امشرخااهدرباد،رامشرنشمرجد درامشرکارنششنر

م ردهد.

https://www.ssa.gov/ssnumber
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7a.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10023.pdf
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 چگونه از صحت سوابق خود 
مطمئن شوم؟

هرر شoرهشکفرمشیرامشر کرنسخهرازرفرمرW-2ر
Wage and Tax Statementههر صاکمرد ومزدرور

مشلرشمهرامشرکاربرایرمشراک شoرم رهند.رمشرنشمرورSSNر
امشردکرفرمرW-2رکاربشراطالعشمرماجادردکر اابقمشنر
مقش سهرم رهنرم.رمشردکآمدرنششنردادکرادکردکرفرمر
W-2رکاربهر اابقردکآمدیرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر

 تراک و هرامشراضشفهرم رهنرم.

رالزمرا ترههرنشمرورSSNرامشرکویرهشکمر
Soرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هربشر اابقر
حقاقرورد ومزدرورفرمرW-2رامشرنزدرهشکفرمشر
مطشبقتردااوهربشاد.ربهرا نرترترب،رم رتاانرمر
اعوبشکردکآمدهشیرامشرکاربهر شبقهرامشراضشفهر

هنرم.رامشرماظفرهسوردراطمرنشنرحشصلرهنردرههر
 اابقرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هرور

 اابقوشنرنزدرهشکفرمشیرامشرمطشبقترداکند.راگررنشمر
 شرامشککرامشرکویرهشکمرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر
 تراک و هرنشدک ترا ت،ربرایراصالحرآنهشربشر ت ر
ازردفشتررSoرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هرتمشسر

بگرر د.رفرمرW-2رخادرکاربرک  رهنردرتشرمطمئنر
اا در اابقوشنرنزدرهشکفرمشیرامشرصحرحرا ت؛رور
اگررصحرحرنرست،راطالعشمردقرقرکاربهرهشکفرمشیرخادر

بدهرد.ر

رم رتاانردر شبقهردکآمدرخادرکاربشر کرحسشبر
Social Securityرmyر  ااشoر تراک و رمنهر
اخص ربرک  رهنرد.ربرایربرک  ردکآمدرخاد،ر
بهرwww.ssa.gov/myaccountر فقطربهرزبشنر
انگلرس هرکجاعرهنردرور کرحسشبرهشکبریرا جشدر

نمش رد.

اگر وضعیت مهاجرت یا شهروندی من 
تغییر کرد، چطور؟

اگرروضعرترمهشجرمرامشرتغررررهردر شراهروندر
ا شالمرموحدکراد د،ربش دربهرمشراطالعردهردرتشربواانرمر

 اابقرامشرکاربهرکوزرهنرم.ربرایربهرکوزک شن ر
وضعرترمهشجرمر شراهروندیرخادردکر اابقرمش،ربش در

مداکه رکاراکائهردهردرههر

وضعرترمهشجرمر شراهروندیرجد درامشرکارثشبتر
هند.رمشرم رتاانرمرفقطرمداکه رخشصرکاربهرعناانر
مدککراهروندیربرایرهشکمرهشیرجد درورالمثن ر

بپذ ر م.را نهشراشملرگذکنشمهرا شالمرموحدک،رگااه ر
تشبعرت،ر شرگااه راهروندیرا ت.راگرراهروندر
ا شالمرموحدکرنرسورد،رSoرتراکشر هرامشر  ااشoر

 تراک و هرازرامشردکخاا ترخااهدرهردرههرمداککر
مهشجرمرفعل رامشرکارببرند.

اگر کارت من گم شود یا به سرقت 
برود، چطور؟

اگررهشکمرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هر
امشر شرفرزندتشنرگمراادر شربهر رقتربرود،ر

م رتاانردربهرصاکمرکا گشنرالمثن رآنرکاردک شفترهنرد.ر
بشا نرحشo،ر قفرهشکمرهشیرالمثن ربرایرداکندگشنر
هشکمر3رهشکمردکر شoرور10رهشکمردکرتمشمرمدمرعمرر
ا ت.رتغررررقشنان رنشمرور ش ررا وثنشئشمربرایرا نر
 قفرلحشظرنم رااند.ربهرعناانرمثشo،رتغرررامردکر

وضعرترغرراهروندیرههرنرشزمندربهرکوزک شن رهشکمر
ا ترممتنرا تربرایرا نر قفرلحشظرنشاد.ر
همچنرن،راگرربواانردرثشبترهنردرههربرایرجلاگرریر
ازرمشتالمرجدیربهرهشکمرنرشزرداک د،رممتنرا تر

مشماoرا نرمحدود ترهشرقراکرنگرر د.ر

ربرایراخذر کرهشکمرSoرتراکشر هرامشر
  ااشoر تراک و هرالمثن ،ربش درمداکه رکاراکائهر
دهردرههرها ترامشرکاراثبشمرهند.رهمچنرن،ربش در
مداکه رههر نروراهروندیرا شالمرموحدکرامشرکار
ثشبترم رهندرکاربهرمشراکائهردهرد،رالبوهراگررقباًلردکر

 اابقرمشرماجادرنبشاند.

هشکمرالمثن رامشرداکایرهمشنرنشمرورامشککرهشکمر
قبل رامشرخااهدرباد.

برایرگرفونرهشکمرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر
ر تراک و هرالمثن ،ربش درمراحلرمندکجردکر
www.ssa.gov/ssnumberر فقطربهرزبشنر

انگلرس هرکارط رهنرد.

https://www.ssa.gov/ssnumber
https://www.ssa.gov/myaccount/
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امشککرورهشکمرSoرتراکشر هرامشرامشر  ااشoر تراک و هرامش

چگونه می توانم از SSN خود 
محافظت کنم؟

بش درازرSSNربهرعناانراطالعشمرمحرمشنهرمحشفظترورازر
اکائهرب رماکدرآنرخادداکیرهنرد.ربش درازرهشکمرSocialر
Soرتراکشر  ااشoر تراک و هردکرمتشن رامنرهمراکر
بشر ش رراوکاقرمهمرخادرنگهداکیرهنرد.رهشکمرکاربشرخادر
حملرنتنردرمگررا نتهرالزمربشادرآنرکاربهر کرهشکفرمشر

 شراکائهردهندکرخدمشمرنششنردهرد.

مشرچند نراقدامرکاربرایرمحشفظترازرامشککرامشر
دکربرابرر اءا وفشدکرانجشمرم ردهرم.ربرایرمثشo،ر
افرادیرههربرایرهشکمرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر
 تراک و هرگمشدکر شردزد دکرادکردکخاا تر
المثن رم رهنندر شرموقشض راصالحراطالعشمرهشکمر

هسوندرکارملزمربهراکائهرمداککرها و رم ردانرمرورآنر
مداککرکاربهردقتربرک  رم رهنرم.ر ت رازردال لرمشر
برایرانجشمرا نرهشکرجلاگرریرازرد ورشب رافرادرموقلبر

بهرSSNربشرهدفرا جشدرها ترهشیرجعل را ت.ر

مشر اابقرSoرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هرکار
هشماًلرمحرمشنهرنگهرم رداک م،رمگررا نته:

ر قشنانرمشرکارملزمررهندرههراطالعشمرکاردکراخورشکر کر	
 شزمشنردولو رد گررقراکردهرم.ر

ر راطالعشمرامشربرایرانجشمراماکرمرباطربهر	
Soرتراکشر هرامشر  ااشoر تراک و هر شر ش رر
برنشمهرهشیربهدااو ر شرکفشه ردولو رماکدنرشزر

بشاد.ر

امشربش درهنگشمرااوراکرگذاکیرامشککرورهشکمر
خادربسرشکرمراقبربشاردرورازرامشککرخادردکربرابرر
 اءا وفشدکرمحشفظترهنرد.رحو رزمشن رههر

مسوقرمًشرازرامشرامشککرخاا وهرم راادرهمر
م رتاانردرازراکائهرآنرخادداکیرهنرد.ر

دکرا نرصاکم،رنخستربش دربپر رد:ر

ر امشککرامشرکاربرایرچهرمنظاکیرم رخااهند؟ر	

ر چگانهرازرامشککرامشرا وفشدکرخااهندرهرد؟	

ر اگررامونشعرهنرد،رچهراتفشق رم رافود؟ر	

ر چهرقشنان رامشرکارملزمربهردادنرامشککرم رهند؟ر	

پش خربهرا نرپر شرهشرم رتااندربهرامشرهمکرهندر
رتصمرمربگرر درههرآ شربش درSSNرخادرکاراکائهردهردر

 شرخرر.راگررمطمئنرنرسورد،رSSNرخادرکاراکائهرندهرد،ر
تشرزمشن رههربواانردرماجهرورقشنان ربادنرنرشزربهرآنرکار

تأ ردرهنرد.

تماس با ما

چند نرکوشربرایرتمشسربشرمشروجادرداکد،رازجملهر
ازرطر قرا نورنت،رتلفن،رورمراجعهرحضاکی.رمشرا نجشر
آمشدکرپش خگا  ربهرپر شرهشیرامشرورخدمتربهر
امشرهسورم.رSoرتراکشر هرامشربرشرازر85ر شoر
ا ترههربشرتأمرنرمزا شرورحمش ترمشل رازرمرلرانرهشر
نفرردکرطاoر فررزندگ راشن،ربهرامنرترامروزرورفردار

همکرهردکرا ت.ر

از وب سایت ما دیدن کنید 

رکاحترتر نرکوشربرایرانجشمراماکرمرباطربهر
Soرتراکشر هرامشربهرصاکمرآنال نرازرطر قروبر ش تر

ا نر شزمشنربهرنششن رwww.ssa.govر بهرزبشنرهشیر
انگلرس رورا پشنرش  هرم ربشاد.ربشربشزد درازرا نر
وبر ش ت،رم رتاانردرهشکهشیرز شدیرکارانجشمردهرد.ر
برخ رازرا نرخدمشمرفقطربهرزبشنرانگلرس ردکر

د ورسرم ربشاند.ربرایرهمکربهرامشردکرانجشمراماکر
مرباطربهرSoرتراکشر هرامش،

ر برایرnمرpSرتاsکتpرکتهارdکMرShرwرp کHرهتExSر	
sSsمارnه pرgرتdر همکرهشیراضشف ردکبشککر

هز نهرهشیرطرحرداکوهشیرنسخهرایر کتهارdکMر
 فقطربهرزبشنرانگلرس هردکخاا تردهرد.

ر برایراهثررانااعرمزا شر فقطربهرزبشنرانگلرس هر	
دکخاا تردهرد.

ر نسخهرهش  رازرنشر شمرمشر بهرزبشنرهشیرمخولفهرکار	
پردارهنرد.

ر پش خرپر شرهشیرموداوoر بهرزبشنرهشیرانگلرس ر	
ورا پشنرش  هرکاردک شفترهنرد.

وقو ر کرحسشبرSocial Securityرmyراخص ر
 فقطربهرزبشنرانگلرس هرکارا جشدرم رهنرد،رم رتاانردر

هشکهشیربهرمراتبربرشوریرکارانجشمردهرد.ر

https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
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ر  Social Security Statementر اظهشکنشمهر	
Soرتراکشر هرامشهرخادرکارمروکرهنرد.

ر عاا درخادرکارتأ ردرهنرد.ر	

ر برآوکدهشیرمزا شیرآ ندکرکاردک شفترهنرد.	

ر  کرنشمهرتأ ردرمزا شرکارچشپرهنرد.ر	

ر اطالعشمرواک زرمسوقرمرخادرکارتغرررردهرد.ر	

ر برایرتعا ضرهشکمرکتهارdکMردکخاا تربدهرد.ر	

ر  کرشA-1099/1042ششرجش گز نردک شفترهنرد.	

ر اگررهرچرتغررریرندااوهرا درورا شلترامشرمششکهتر	
م رهند،ربرایر کرهشکمرSoرتراکشر هرامشرجش گز نر

دکخاا تربدهرد.

د ور  ربهرحسشبSocial Securityرmyرراخص ر
ممتنرا تربرایرهشکبرانرخشکجرازرا شالمرموحدکر

محدودربشاد.

با ما تماس بگیرید

اگررنم رتاانردرازرخدمشمرآنال نرمشرا وفشدکرهنرد،ر
وقو ربشراداککرSoرتراکشر هرامشرمحل ر شرامشککر
800رکا گشنرمل رمشرتمشسربگرر د،رم رتاانرمر

تلفن ربهرامشرهمکرهنرم.رهمچنرن،ردکرصاکمر
دکخاا ترامش،رخدمشمرترجمهرافشه رکا گشنر
کاراکائهرم ردهرم.رم رتاانردراطالعشمردفوررمحل ر
خادرکاربشرواکدهردنرهدرپسو ر ZIPهرخادردکرصفحهر

وبرماقعرتر شبراداکامرمشرپردارهنردر بشرا نتهر
»ماقعرتر شبراداکام«رفقطربهرزبشنرانگلرس رماجادر
ا ت،رم رتاانردربشرواکدهردنرهدرپسو ر ZIPهرخاد،ر

نزد کرتر نراداککرمحل رکارپردارهنرده.

م رتاانردرازرطر قرامشککر1213-772-800-1ربشرمشر
تمشسربگرر در	ر شراگررنشاناار شرهمراناارهسورد،ر
ازرامشککرTTYرمش،ر عن ر0778-325-800-1،ر

ا وفشدکرهنردر	رزمشنرتمشسربرنر شعتر8:00رصبحر
تشر7:00ربعدازظهررکوزهشیردوانبهرتشرجمعهرا ت.ر
 Social زمان های انتظار برای گفتگو با نماینده

Security به طور معمول روزهای چهارشنبه تا 
جمعه یا ساعات پایانی روز کوتاه تر است.ربرایر
خدمشمرترجمهرافشه رکا گشنرمش،رکویرخطربمشنردر
وردکرحرنرفرمشنرهشیر شمشنهرصات رخادهشکرمشربهر
زبشنرانگلرس ،ر شهتربمشنردرتشر کرنمش ندکSocialر

Soرتراکشررپش خربدهد.رنمش ندکرSoرتراکشر هرامشربرایر
همکردکرخصاصرتمشسرامش،ربشر کرمورجمرافشه ر

تمشسرخااهدرگرفت.

رهمچنرن،رخدمشمرتلفن رخادهشکرز شدیرکار24ر شعتر
ابشنهرکوزربهرزبشنرهشیرانگلرس رورا پشنرش  راکائهر

رم ردهرمرتشرنرشزیربهرصحبتربشرنمش ندکر
Soرتراکشر هرامشرندااوهربشارد.

اگر مدارکی دارید که ما باید ببینیم، به یاد 
داشته باشید که باید یا اصل مدارک را ارائه 

دهید؛ و در صورت ارائه کپی آنها، کپی ها باید 
توسط سازمان صادر کننده تأیید شده باش

Social Security Administration
Pرb هارSمرnرN10002-05ر.م-FAر|رJهnتهرoهر2023رRاکoرک اpکرتمرتdرSمرns 

امشر  ااشoر تراک و هرامشرSoرتراکشر هرامشرامشککرورهشکم
Yرتراکشر هرامشرترمSoرNرmbهرتکndرCتهdهرFتهsر 

Pمتdکارdهرndرpرb رshکdهرSرU.ر.شSهxpهoکرتکxpکnsک
تهرهرورمنوشررادکربشرپاoرمشلرشمراهروندانرا شالمرموحدک

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-card.html
https://www.ssa.gov/myaccount/replacement-SSA-1099.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01735
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html



