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اطالعوتبجیتبافنادیبکهبمزایویبSocial Securityبرابدریوفتبمهبکنندب
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اطالعوتبالسمب نایبافنادیبکهب()Supplemental Security Income SSI
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برابدریوفتبمهبکنندب
اطالعوتب نایبافنادبدارایبMedicare
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رحوهبتموسب وبSocial Security
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اینب هبراسرزورهباطالعوتهبرابدربموردبمولیوتبهو،بمزایوبابهزینهبهویبSocial Securityب نایبزولب2020بارائهب
مهبدهد.ب نبازوسبقورونب نخهباسباعدادبدربهنبزولب هبطوربخودکوربتغیینبمهبکنندبتوب وبتغییناتبرخبدادهبدرب
قیمتبهوبابزطوحبدزتمزدبهمخوارهبپیدابرمویند.

اطالعاتی برای افرادی که کار میکنند
 Social Securityو مالیاتهای Medicare
مالیاتهای Social Security

2019

2020

کورمند/کورفنموب(هنکدام)

6.2%ب نبدریوفتهبهوبتوب$132,900

6.2%ب نبدریوفتهبهوبتوب$137,700

خوداشتغول
*بمهبتواردبتوزطبمفودبمولیوتب نب
درآمدبجبنانبشود

*12.4%ب نبدریوفتهبهوبتوب*12.4% $132,900ب نبدریوفتهبهوبتوب$137,700

مالیاتهای Medicare

2019

2020

کورمند/کورفنموب(هنکدام)

1.45%ب نبتمومبدریوفتهبهو

1.45%ب نبتمومبدریوفتهبهو

خوداشتغول
*بمهبتواردبتوزطبمفودبمولیوتب نب
درآمدبجبنانبشود

*2.9%ب نبتمومبدریوفتهبهو

*2.9%ب نبتمومبدریوفتهبهو

SocialSecurity.gov

یناسرزورهبهبهب
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بکسورهبکهبدرآمدب والیهبدارردبدربصورتهبکهبدرآمدشونباسبمقداربخوصهب والتنب وشد،بمیزانب0.9بدرصدبمولیوتب
Medicareب یشتنیبرابمهبپنداسرد.ب نایبکسبباطالعوتب یشتنب وبInternal Revenue Serviceب(خدموتبدرآمدب
داخله)بتموسب گینید.
امتیازهای کاری
اقتهبکوربمهکنیدب نایبمزایویبSocial Securityبامتیوسبکسببمهرمویید.بتعدادبامتیوسبموردبریوسب نایبااجدبشنایطب
ودنب نایبدریوفتبمزایویبSocial Securityب هبزنبشموبابروعبمزایویبموردبدرخوازتتونب ستگهبدارد.بمهبتواریدب
حداکثنبچیوربامتیوسبدربهنبزولبدریوفتبکنید.باکثنبافنادب هب40بامتیوسبریوسبدارردبتوبااجدبشنایطبدریوفتبمزایویب
وسرشستگهب وشند.

2019

2020

$1,360بموجببکسببیکبامتیوسب
مهبشود

$1,410بموجببکسببیکبامتیوسب
مهبشود

اطالعات جهت افرادی که مزایای  Social Securityرا دریافت میکنند
حدود درآمدها
نبازوسبقورونبفدرال،بکسورهبکهبمزایویبSocial Securityبرابدریوفتبکندهبابکسورهبکهب هبزنب وسرشستگهب
کوملبرنزیدهبارد،بمشمولبدریوفتبتمومبمزایویبخودبهستند،ب هبشنطهبکهبدرآمدبآریوبکمتنباسبحدادبمشخصب
شدهبدربسینب وشد.بدربموردبافنادبمتولدبزولب1943بتوب،1954بزنب وسرشستگهبکوملب66بزولبازت.بزنبکوملب
وسرشستگهبهنبزولب هبتدریجبافزایشبمهبیو دبتوبسمورهبکهب نایبافنادبمتولدبزولب1960ب هب عدب هب67بزولب
مهبرزد.

2019

2020

زنب وسرشستگهبکوملبیوب والتن

فوقدبمحدادیتبدربموردبدرآمد

فوقدبمحدادیتبدربموردبدرآمد

کمتنباسبزنب وسرشستگهبکومل

$17,640
هباسایبهنب$2ب یشباسبحدبتعیینب
شده،ب$1باسبمزایوبپنداختبرخواهدب
شد.

$18,240
هباسایبهنب$2ب یشباسبحدبتعیینب
شده،ب$1باسبمزایوبپنداختبرخواهدب
شد.

$46,920
هباسایبهنب$3ب یشباسبحدب
دربزولهبکهب هبزنب وسرشستگهب
تعیینبشده،ب$1باسبمزایوبپنداختب
کوملبمهبرزید
رخواهدبشدبتوبموههبکهب هبزنب
وسرشستگهبکوملب نزید.

$48,600
هباسایبهنب$3ب یشباسبحدب
تعیینبشده،ب$1باسبمزایوبپنداختب
رخواهدبشدبتوبموههبکهب هبزنب
وسرشستگهبکوملب نزید.

حدود درآمدهای ذینفعان ناتوانی:باگنبدربحینبدریوفتبمزایویبروتوارهبکوربمهبکنید،ب ویدبدرآمدبخودبرابهنب
ً
بتواریدبدربطولبیکبدارهبآسمویشهبتوبرهبموهب(کهبلزاموبربویدب هب
قدربهمبکهباردکب وشدب هبموباطالعبدهید.بمه
صورتبمتوالهب وشد)بدرآمدبرومحدادیبداشتهب وشیدبابدربعینبحولبمزایویبکوملبرابدریوفتبرمویید.بپسباسب
اتمومبدارهبکوربآسمویشهب9بموهه،بتعیینبمهبکنیمبکهبآیوبهنوسبهمبااجدبشنایطبمزایویبروتوارهبهستیدبیوبخین.ب
همچنینبممکنبازتبااجدبشنایطبزوینبمشوقبهویبکوریب نایبکمکب هب وسگشتب هبکورب وشید.
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2019

2020

فعولیتبدرآمدسایبقو لبتوجه
(غینرو ینو)

$1,220بدربموه

$1,260بدربموه

فعولیتبدرآمدسایبقو لبتوجهب(رو ینو)

$2,040بدربموه

$2,110بدربموه

موهبدارهبکوربآسمویشه

$880بدربموه

$910بدربموه

اطالعات الزم برای افرادی که ( )Supplemental Security Income SSIرا
دریافت میکنند
پرداخت  SSIفدرال ماهیانه (حداکثر)
2019

2020

فند

$771

$783

ساج

$1,157

$1,175

حدود درآمد ماهیانه

2019

2020

فندیبکهبدرآمدشبفقطباسبمحلب
دزتمزدبازت

$1,627

$1,651

فندیبکهبدرآمدشباسبمحلبدزتمزدب
ریست

$791

$803

ساجهبکهبدرآمدشونبفقطباسبمحلب
دزتمزدبازت

$2,399

$2,435

ساجهبکهبدرآمدشونباسبمحلب
دزتمزدبریست

$1,177

$1,195

توجه :اگر درآمد کسب میکنید ،به طور کلی مزایای ماهانه شما کمتر از حداکثر پرداخت  SSIفدرال
خواهد بود .به یاد داشته باشید که باید تمام درآمد خود را به ما گزارش دهید .بعضی از ایالتها
مبلغی را به پرداخت  SSIفدرال اضافه میکنند .اگر در یکی از این ایالتها زندگی میکنید ،ممکن
است واجد شرایط پرداخت باالتری باشید .درآمد شما میتواند بیشتر از حد مشخص شده باشد و
ممکن است باز هم واجد شرایط تلقی شوید.
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اطالعات برای افراد دارای Medicare
امسال بیشتر هزینههای  Medicareافزایش مییابد تا افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی را جبران
نماید.
2020
2019
بیمه بیمارستانی (بخش )A

نایب60براسباالبدرب یمورزتون،
آرچهب یموربمهبپنداسد
نایبراسهویب61بتوب90بدرب
$352بدربراس
$341بدربراس
یمورزتون،بآرچهب یموربمهبپنداسد
فناتنباسب90براسبدرب یمورزتون،بآرچهب
$704بدربراس
$682بدربراس
یموربمهبپنداسدب(حداکثنب60براسب
دیگن)
ب نایب20براسباالبدربمنکزبپنزتوریب
$0
$0
موهناره،بآرچهب یموربمهبپنداسد
نایبراسهویب21بتوب100بدربمنکزب
$176بدربراس
$170.50بدربراس
پنزتوریبموهناره،بآرچهب یمورب
مهبپنداسد
حق بیمه خرید بخش :Aبمبلغبحقب یمهبپنداختهبشموب نایبخنیدب خشبAباسبMedicareب هبتعدادب
امتیوسهویبSocial Securityبکهبکسببکندهبایدب ستگهبدارد.بدربصورتبداراب ودن:
$1,364

$1,408

40بامتیوس

$0

$0

30-39بامتیوس

$240بدربموه

$252بدربموه

کمتنباسب30بامتیوس

$437بدربموه

$458بدربموه

بیمه درمانی (بخش )B

2019

2020

حقب یمه

$135.50بدربموه

$144.60بدربموه**

کسورات

$185بدربزول

$198بدربزول

پسباسباینکهب یموربکسوراتبرابپنداخت،ب خشبBبمیزانب80بدرصدبخدموتب
تحتبپوششبرابپنداختبمهبکند.
توجه :اگر  Medicareرا دریافت نمایید و درآمدتان کم باشد ،ممکن است ایالت شما حق بیمه
 Medicareو در بعضی موارد کسورات و سایر هزینههای پزشکی نقدی شما را پرداخت کند .برای
کسب اطالعات بیشتر ،با سازمان کمک پزشکی ( ،)Medicaidخدمات اجتماعی ،یا اداره رفاه محلی
خود تماس بگیرید.
**حقب یمهبازتورداردبموهیورهبعبورتبازتباسب.$144.60ب نخهبافنادبکهبدرآمدب یشتنیبداررد،بحقب یمهب
یشتنیبپنداختبمهکنند.
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نحوه تماس با Social Security

دربصورتهبکهبهیچبگورهبتغییناتهبرداشتهب وشیدباب
ایولتبشموبهمکوریبداشتهب وشدبکورتبجویگزین
Social Securityبرابدرخوازتب دهید.

راهبهویبمختلفهب نایبتموسب وبمو،باسبجملهب هبصورتب
آرالین،باسبطنیقبتلفنباب هبصورتبحضوری،باجودب
دارد.بموبآمودهبایمبتوب هبزؤاالتتونبپوزخبدادهباب هب
شموبخدمتبرزورهبکنیم.بSocial Securityب یشباسب
80بزولبازتبکهب وبارائهبمزایوبابحمویتبمولهب هب
میلیونبهوبرفنبدربزنازنبزفنبسردگهبخود،ب هبتأمینب
امنیتبامناسبابفندابکمکبکندهبازت.

نخهباسباینبخدموتبفقطب هبس ونبارگلیسهبدرب
دزتنسبهستند.بموبجیتبکمکب هبشموب نایبارجومب
کورهوی،Security Socialبهنگومهبکهب هبیکبدفتنب
 Security Socialمناجعهبمهبکنید،بخدموتبتنجمهب
رایگونبرابدرباختیورتونبقناربمهبدهیم.

با ما تماس بگیرید

به وبسایت ما مراجعه کنید

اگنب هباینتنرتبدزتنزهبردارید،بموبخدموتبخودکورب
سیودیبراباسبطنیقبتلفنبدرب24بزوعتبشبورهبراسب
اب7براسبهفتهبارائهبمهبدهیم.ب وبشمورهبرایگونب
1-800-772-1213بیوبچنورچهبروشنوابیوبکمبشنواب
هستیدب وبشمورهبTTYبموبیعنهب،1-800-325-0778ب
تموسب گینید.

راحتبتنینبراهب نایبارجومبکورهویبمن وطب هبSocial
Securityبدربهنبمکون،ب هبصورتبآرالینب وبمناجعهب
هبwww.socialsecurity.govبازت.بمهبتواریدب
کورهویبسیودیبرابارجومب دهید.
نایبExtra Helpبجیتبهزینهبطنحبداراهویب
رسخهبداربMedicareبدرخوازتب دهید.

دربصورتهبکهبریوسبداشتهب وشیدب وبکسهبصحبتب
کنید،بیکهباسبکورکنونبمهبتواردباسبزوعتب7بصبحب
توب7بشب،بداشنبهبتوبجمعهب هبتموسبهویبشموب
پوزخب دهد.ب نایبصحبتبکندنب وبکورکنونبموب هبس ونب
ازپوریویه،ب وبشمورهب1-800-772-1213بتموسب
گیندبابکلیدب7برابفشوربدهید.بدربطهبراسهویبشلوغب
اسبشموبمهبخواهیمبصبورب وشیدبسینابممکنبازتب
وقباشغولبسیودیبراب شنویدبیوبمدتبسمونب یشتنیب
رابپشتبخطبدربارتظورب مورید.بمشتوقبارائهبخدمتب هب
شموبهستیم.

نایب یشتنبارواعبمزایوبدرخوازتب دهید.
رسخهبهویبرشنیوتبموبرابمشوهدهبکنید.
پوزخبزؤاالتبمتداالبرابدریوفتبرمویید.
هنگومهبکهبیکبحسوببmy Social Securityبایجودب
مهبکنید،بحتهبمهبتواریدبکورهویب یشتنیبرابارجومب
دهید.
صورتباضعیتبSocial Securityبخودبراب نرزهب
کنید.

یک تاریخ برای مراجعه به دفتر تنظیم کنید

درآمدهویبخودتونبرابتأییدبکنید.
رومهبتأییدبمزایوبرابچوپبکنید.

مهبتواریدب وبااردبکندنبکدبپستهبخودبدربصفحهب
دفتنیوب،برزدیکتنینبدفتنب هبخودبرابپیدابکنید.

اطالعوتبزپندهبمستقیمبخودبرابتغیینبدهید.

اگنبمهبخواهیدبمدارکهبراب هبهمناهب یواریدبتوبآریوبراب
ً
وشیدبکهباینبمدارکبحتموب ویدب
بینیم،ب هبیودبداشتهب
اصلبیوبکپهبگواههبشدهبتوزطبزوسمونبصودرکنندهب
وشند.

یکبکورتبMedicareبجویگزینبدرخوازتبکنید.
جویگزینبSSA-1099/1042Sبرابدریوفتبکنید.
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