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یناسرزورهب

به روزرسانی

2023

دز داخل این هشایه زا

1 اطالعاتی برای افرادی که کار می کنند 

2 اطالعات جهت افرادی که مزایای Social Security را دریافت می کنند 

اطالعات الزم برای افرادی که Supplemental Security Income )درآمد تأمینی تکمیلی( )SSI، عالئم 

3 اختصاری به انگلیسی( را دریافت می کنند 

3  Medicare اطالعات برای افراد دارای

4 تماس با ما 

 این یه زسرزورهب اطالعرتب زا دز موزد مرلیرت هر، مزایر، س هزینه هری Social Security یاای ورل 2023 ازائه 
مب دهد. یا اورس قرهون، یاخب ار اعداد دز ها ورل یه طوز خودکرز تغییا مب کنند تر یر تغییاات زخ داده دز 

قیمت هر س وطوح دوتمزد همخواهب داشته یرشند. 

اطالعاتی برای افرادی که کار می کنند

Medicare و مالیات های Social Security

2023 2022 Social Security مالیات های

%6.2 یا دزیرفتب هر تر 160,200$ %6.2 یا دزیرفتب هر تر 147,000$ کرزمند/کرزفامر )هاکدام(

%12.4* یا دزیرفتب هر تر 160,200$ %12.4* یا دزیرفتب هر تر 147,000$
خوداشتغرلخوداشتغرل

*مب تواهد تووط مفرد مرلیرت یادزآمد 
جباان شود

2023 2022 Medicare مالیات های
%1.45 یا تمرم دزیرفتب هر %1.45 یا تمرم دزیرفتب هر کرزمند/کرزفامر )هاکدام( 

*%2.9 یا تمرم دزیرفتب هر *%2.9 یا تمرم دزیرفتب هر
خوداشتغرل

*مب تواهد تووط مفرد مرلیرت یادزآمد 
جباان شود

 Medicare کسرهب که دزآمد یرالیب دازهد دزصوزتب که دزآمدشرن ار مقداز خرصب یرالتا یرشد، میزان 0.9% مرلیرت
ییشتای زا مب پادارهد. یاای کسب اطالعرت ییشتا یر Internal Revenue Service )خدمرت دزآمد داخلب( تمرس یگیاید.

SSA.gov

https://www.ssa.gov
https://www.facebook.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa
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Medicare و مالیات های Social Security
امتیازهای کاری

سقتب کرز مب کنید یاای مزایری Social Security امتیرر کسب مب همریید. تعداد امتیرر موزدهیرر جنت ساجد شاایط یودن 
یاای دزیرفت مزایری Social Security یه ون شمر س هوع مزایری موزد دزخواوتترن یستگب دازد. مب تواهید حداکثا چنرز 

امتیرر دز ها ورل دزیرفت کنید. اکثا افااد یه 40 امتیرر هیرر دازهد تر ساجد شاایط دزیرفت مزایری یررهشستگب یرشند. 

2023 2022
1,640$ موجب کسب یک امتیرر 

مب شود
1,510$ موجب کسب یک امتیرر 

مب شود

اطالعات جهت افرادی که مزایای Social Security را دریافت می کنند

حدود درآمدها
یا اورس قرهون فدزال، کسرهب که مزایری Social Security زا دزیرفت کاده س کسرهب که یه ون کرمل یررهشستگب 

هاویده اهد، مشمول دزیرفت تمرم مزایری خود هستند، یه شاطب که دزآمد آهنر کمتا ار حدسد مشخص شده دز 
ریا یرشد. دز موزد افااد متولد یین ورل هری 1943 تر 1954، ون کرمل یررهشستگب 66 ورل اوت. ون کرمل 

یررهشستگب ها ورل یه تدزیج افزایش مب یرید تر رمرهب که یاای افااد متولد ورل 1960 یه یعد یه 67 ورل مب زود.

2023 2022
ون یررهشستگب کرمل یر یرالتا فرقد محدسدیت دز موزد دزآمد دز ون کرمل یررهشستگب یر یرالتا

 $21,240
یه ارای ها 2$ ییش ار حد تعیین شده، 

1$ ار مزایر پاداخت هخواهد شد.

$19,560
به ارای ها 2$ ییش ار حد تعیین شده، 

1$ ار مزایر پاداخت هخواهد شد.
کمتا ار ون یررهشستگب کرمل

$56,520
یه ارای ها 3$ ییش ار حد تعیین شده، 1$ 
ار مزایر پاداخت هخواهد شد تر مرهب که 

یه ون کرمل یررهشستگب یاوید.

$51,960
یه ارای ها 3$ ییش ار حد تعیین شده، 1$ 
ار مزایر پاداخت هخواهد شد تر مرهب که 

یه ون کرمل یررهشستگب یاوید.

دز ورلب که یه ون کرمل 
یررهشستگب یاوید

حدود درآمدهای ذینفعان ناتوانی: اگا دز حین دزیرفت مزایری هرتواهب کرز مب کنید، یرید دزآمد خود زا هاقدز 
هم که اهدک یرشد یه مر اطالع دهید. مب تواهید دز طول یک دسزه آرمریشب تر 9 مره )که لزسمًر هبرید یه صوزت متوالب 

یرشد( دزآمد هرمحدسدی داشته یرشید س دزعین حرل مزایری کرمل زا دزیرفت همریید. پس ار اتمرم دسزه کرز آرمریشب 
۹مرهه، تعیین مب کنیم که آیر هنور هم ساجد شاایط مزایری هرتواهب هستید یر خیا. همچنین، ممکن اوت ساجد 

شاایط وریا مشوق هری کرزی یاای کمک یه یررگشت یه کرز یرشید.

2023 2022
1,470$ دز مره 1,350$ دز مره فعرلیت دزآمدرای قریل توجه )غیاهریینر(

2,460$ دز مره 2,260$ دز مره فعرلیت دزآمدرای قریل توجه )هریینر(

1,050$ دز مره 970$ دز مره ماه دوره کار آزمایشی
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اطالعات الزم برای افرادی که Supplemental Security Income )درآمد تأمینی تکمیلی( 
)SSI، عالئم اختصاری به انگلیسی( را دریافت می کنند

پرداخت SSI فدرال ماهیانه )حداکثر(

2023 2022
$914 $841 فاد

$1,371 $1,261 رسج

2023 2022 حدود درآمد ماهیانه

$1,913 $1,767 فادی که دزآمدش فقط ار محل 
دوتمزد اوت

$934 $861 فادی که دزآمدش ار محل 
دوتمزد هیست

$2,827 $2,607 رسجب که دزآمدشرن فقط ار محل 
دوتمزد اوت

$1,391 $1,281 رسجب که دزآمدشرن ار محل 
دوتمزد هیست

توجه: اگر درآمد کسب می کنید، به طورکلی مزایای ماهانه شما کمتر از حداکثر پرداخت SSI فدرال خواهد بود. 
 SSI به یاد داشته باشید که باید تمام درآمد خود را به ما گزارش دهید. بعضی از ایالت ها مبلغی را به پرداخت

فدرال اضافه می کنند. اگر در یکی از این ایالت ها زندگی می کنید، ممکن است واجد شرایط پرداخت باالتری 
باشید. درآمد شما می تواند بیشتر از حد مشخص شده باشد و ممکن است باز هم واجد شرایط تلقی شوید.

Medicare اطالعات برای افراد دارای

امسال بیشتر هزینه های Medicare افزایش می یابد تا افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی را 
جبران نماید.

2023 2022

)A بیمه بیمارستانی )بخش

$1,600 $1,556 یاای 60 زسر اسل دز ییمرزوترن، آهچه 
ییمرز مب پادارد

$400 389$ دز زسر یاای زسرهری 61 تر 90 دز ییمرزوترن، 
آهچه ییمرز مب پادارد

778$ دز زسر $800 فااتا ار 90 زسر دز ییمرزوترن، آهچه 
ییمرز مب پادارد )حداکثا 60 زسر دیگا(

$0 $0  یاای 20 زسر اسل دز ماکز پاوترزی 
مرهااهه، آهچه ییمرز مب پادارد

$200 194.50$ دز زسر
یاای زسرهری 21 تر 100 دز ماکز 

پاوترزی مرهااهه، آهچه ییمرز 
مب پادارد
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امسال بیشتر هزینه های Medicare افزایش می یابد تا افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی را 
جبران نماید.

 Social یه تعداد امتیررهری Medicare ار A مبلغ حق ییمه پاداختب شمر یاای خاید یخش :A حق بیمه خرید بخش
Security که کسب کاده اید، یستگب دازد. دز صوزت دازایودن:

$0 $0 40 امتیرر

278$ دز مره 274$ دز مره 39-30 امتیرر

506$ دز مره 499$ دز مره کمتا ار 30 امتیرر

2023 2022 )B بیمه درمانی )بخش
164.90$ دز مره** 170.10$ دز مره حق ییمه

226$ دز ورل 233$ دز ورل کسوزات

پس ار اینکه ییمرز کسوزات زا پاداخت، یخش B میزان %80 خدمرت تحت 
پوشش زا پاداخت مب کند.

توجه: اگر Medicare را دریافت نمایید و درآمدتان کم باشد، ممکن است ایالت شما حق بیمه Medicare و، 
در بعضی موارد، کسورات و سایر هزینه های پزشکی نقدی شما را پرداخت کند. برای کسب اطالعات بیشتر، با 

سازمان کمک پزشکی )Medicaid(، خدمات اجتماعی، یا اداره رفاه محلی خود تماس بگیرید.

**حق بیمه استاندارد ماهیانه عبارت است از $164.90. برخی افراد که درآمد بیشتری دارند، حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند.

تماس با ما
چندین زسش یاای تمرس یر مر سجود دازد، ارجمله 

ار طایق اینتاهت، تلفن، س مااجعه حضوزی. مر اینجر 
آمرده پروخگویب یه پاوش هری شمر س خدمت یه 

شمر هستیم. Social Security ییش ار 85 ورل 
اوت که یر تأمین مزایر س حمریت مرلب ار میلیون هر 

هفا دز طول وفا رهدگب شرن، یه امنیت اماسر س فادا 
کمک کاده اوت.

از وب سایت ما دیدن کنید

 Social زاحت تاین زسش یاای اهجرم اموز مایوط یه
Security یه صوزت آهالین ار طایق سب وریت این 

وررمرن یه هشرهب www.ssa.gov )یه ریرن هری 
اهگلیسب س اوپرهیریب( مب یرشد. یر یرردید ار این 

سب وریت، مب تواهید کرزهری ریردی زا اهجرم دهید. 
یاخب ار این خدمرت فقط یه ریرن اهگلیسب دز 

دوتاس مب یرشند. یاای کمک یه شمر دز اهجرم اموز 
،Social Security مایوط یه

 	 Extra Help with Medicare prescription یاای
drug plan costs )کمک هری اضرفب دزیرزه 

 Medicare( هزینه هری طاح دازسهری هسخه ای
)فقط یه ریرن اهگلیسب( دزخواوت دهید.

یاای اکثا اهواع مزایر )فقط یه ریرن اهگلیسب( 	 
دزخواوت دهید.

هسخه هریب ار هشایرت مر )یه ریرن هری مختلف( زا 	 
پیدا کنید.

پروخ پاوش هری متداسل )یه ریرن هری اهگلیسب 	 
س اوپرهیریب( زا دزیرفت کنید.

سقتب یک حسرب my Social Security شخصب 
)فقط یه ریرن اهگلیسب( زا ایجرد مب کنید، مب تواهید 

کرزهری یه مااتب ییشتای زا اهجرم دهید. 

 	 Social Security Statement
)اظنرزهرمه Social Security( خود زا ماسز کنید.

عواید خود زا تأیید کنید. 	 

یاآسزدهری مزایری آینده زا دزیرفت کنید.	 

یک هرمه تأیید مزایر زا چرپ کنید. 	 

https://www.ssa.gov
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.ssa.gov/i1020/
http://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://www.ssa.gov/myaccount/statement.html
https://faq.ssa.gov/en-us/Topic/article/KA-01741
https://www.ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits.html
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اطالعرت سازیز مستقیم خود زا تغییا دهید. 	 

یاای تعویض کرزت Medicare دزخواوت یدهید. 	 

یک SSA-1099/1042S جریگزین دزیرفت کنید.	 

اگا هیچ تغییای هداشته اید س ایرلت شمر مشرزکت 	 
مب کند، یاای یک کرزت Social Security جریگزین 

دزخواوت یدهید.

دوتاوب یه حسرب my Social Security شخصب 
ممکن اوت یاای کرزیاان خرزج ار ایرالت متحده 

محدسد یرشد.

با ما تماس بگیرید

اگا همب تواهید ار خدمرت آهالین مر اوتفرده کنید، 
سقتب یر ادازه Social Security محلب یر شمرزه 

800 زایگرن ملب مر تمرس یگیاید، مب تواهیم 
تلفنب یه شمر کمک کنیم. همچنین، دز صوزت 

دزخواوت شمر، خدمرت تاجمه شفرهب زایگرن 
زا ازائه مب دهیم. مب تواهید اطالعرت دفتا محلب 

خود زا یر سازدکادن کد پستب )ZIP( خود دز صفحه 
سب موقعیت یرب ادازات مر پیدا کنید )یر اینکه 

»موقعیت یرب ادازات« فقط یه ریرن اهگلیسب موجود 
اوت، مب تواهید یر سازدکادن کد پستب )ZIP( خود، 

هزدیک تاین ادازه محلب زا پیدا کنید(.

مب تواهید ار طایق شمرزه 1213-772-800-1 یر مر 
تمرس یگیاید — یر اگا هرشنوا یر کم شنوا هستید، ار 

شمرزه TTY مر، یعنب 0778-325-800-1، اوتفرده 
کنید — رمرن تمرس یین ورعت 8:00 صبح تر 7:00 

یعدارظنا زسرهری دسشنبه تر جمعه اوت. زمان های 
 Social Security انتظار برای گفتگو با نماینده

به طور معمول روزهای چهارشنبه تا جمعه یا 
ساعات پایانی روز کوتاه تر است. یاای خدمرت 

تاجمه شفرهب زایگرن مر، زسی خط یمرهید س دز 
حین فامرن هری ورمرهه صوتب خودکرز مر یه ریرن 

 Social اهگلیسب، ورکت یمرهید تر یک همرینده
Security پروخ یدهد. همرینده Social Security یاای 
کمک دز خصوص تمرس شمر، یر یک متاجم شفرهب 

تمرس خواهد گافت.

 همچنین، خدمرت تلفنب خودکرز ریردی زا 24 ورعت 
شبرهه زسر یه ریرن هری اهگلیسب س اوپرهیریب ازائه 

 Social مب دهیم تر هیرری یه صحبت یر همرینده
Security هداشته یرشید.   

اگا مدازکب دازید که مر یرید یبینیم، یه یرد داشته 
یرشید که یرید یر اصل مدازک زا ازائه دهید؛ س دز 

صوزت ازائه کپب آهنر، کپب هر یرید تووط وررمرن 
صردز کننده تأیید شده یرشد.

Social Security Administration
Publication No. 05-10003-FA | January 2023 )Recycle prior editions(

مدیایت تأمین اجتمرعب
Update )Farsi(

Produced and published at U.S. taxpayer expense
تنیه س منتشا شده یر پول مرلیرت شناسهدان ایرالت متحده

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