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درک مزایا

2023

ایزاکخلزکرنزنشررهزیک

1 SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(:زرکزمفهومزسداهز

3 آنچهزکفرکازشدغلزبدردزایزمویازSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زبدکنندز

5 آنچهزبدردزایزمویازم کردزبدکنیدز

7 م کردزبرکیزخدنوکاهزشمدز

9 هنگدمیزکهزآمداهزایخوکستزم کردزبواردز

زبرندمهزIncomeزSecurityزSupplementalز)ایآمدزتأمینیزمکمل(
10 ز)SSI،زعالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی(ز

11 حقزایخوکستزتجدردزنظرز

11 حسدبزشخصیزآنالرنز»Social Securityزmy«ز)حسدبزسوشدلزسکیویرتیزمن(ز

11 Medicareز

15 برخیزحقدرقزایبدیهزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز

15 تمدسزبدزمدز

  Social Security )سوشال 
سکیوریتی(: یک مفهوم ساده

SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زتقرربًدزتمدمز
خدنوکاهزهدزیکزپوششزمیزاهدزوزگدهیزکوقدتزتقرربًدزبدز

زندگیزتمدمزآمررکدریزهدزعجینزمیزشوا.

مدزبهزآمررکدریزهدیزسدلمند،زکدیگرکنیزکهزاچدیزکزز
کدیزکفتداگیزمیزشوند،زوزخدنوکاهزهدریزکهزرکیزکزز
همسرکنزردزوکلدرنزآنزمیزمیرند،زکمکزمیزکنیم.ز

تدزژوئنز2023،زحدواز182زمیلیونزنفرزکدیزمیزکراندز

وزمدلیدتزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز
میزپراکختندزوز6۶زمیلیونزنفرزم کردیزمدهیدنهزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زیکزایردفتزمیزکراند.

ایزژوئنز2022۲،زبسیدییزکززذرنفعدنزمدزبدزنشستگدنز
وزخدنوکاهزهدیزآنهدزهستندزوزحدواز5۱زمیلیونزنفرزیکز

تشکیلزمیزاهند.

کمدزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زهرگ ز
برکیزکرنزایزنظرزگرفتهزنشدهزکستزکهزتنهدزمنبعز

ایآمدزکفرکازایزهنگدمزبدزنشستهزشدنزبدشد.زSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زجدرگ رنزایصدیزکزز
ایآمدزقبلزکززبدزنشستگیزکدیگرزکستزکهزبرزمبندیز
ایآمدززمدنزکدیزشمدزتعیینزمیزشوا.زمقدکیزاستم از

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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متوسطزشمدزکهزم کردیزبدزنشستگیزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زآنزیکزبدزپراکختز
میزکند،زبهزایآمدزشمدزوززمدنیزبستگیزاکیازکهز
شروعزبهزکستفداهزکززم کردزمیزکنید.زکگرزایزسدلز
2022زکززسنز»بدزنشستگیزکدمل«زخوازشروعز
بهزایردفتزم کردیزبدزنشستگیزکنیدز)بهزبخشز

»“سن بازنشستگی کامل”«زمدزمرکجعهزکنید(،ز
محدواهزایصدزایآمدزشمدزکهزایززمدنزبدزنشستگیز

ایردفتزمیزکنید،زبرکیزایآمدهدیزپدرین،زکزز%75ز
ایآمد،زوزبرکیزایآمدهدیزمتوسطزتدزحدواز%40،زوز
برکیزایآمدهدیزحدککثرزحدواز%27زایآمدزخوکهدز
بوا.زکگرزایردفتزم کردزیکزپسزکززسنزبدزنشستگیز
کدملزآغدززکنید،زکرنزایصدهدزبدالترزخوکهدزبوا.زکگرز

ایردفتزم کردزیکززواترزآغدززکنید،زکرنزایصدهدزپدرینزترز
خوکهدزبوا.زککثرزمشدویکنزمدلیزمیزگورندزبرکیز
زندگیزیکحتزایزبدزنشستگی،زبهزحدواز%70ز

ایآمدزپیشزکززبدزنشستگی،زکززجملهزم کردیزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(،زسرمدرهزگذکییزهد،زوز

پسزکندکزهدیزشخصیزنیدززاکیرد.

مدزمیزخوکهیمزبدکنیدزکهزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زچهزمعندریزمیزتوکندزبرکیزشمدزوزآرندهز
مدلیزخدنوکاهزتدنزاکشتهزبدشد.زکرنزنشرره،زبدزعنوکنز
درک مزایا،زبهزتوضیحزمبدنیزکولیهزبرندمهزهدیزبیمهز

بدزنشستگی،زکزکدیکفتداگی،زوزبدزمدندگدنزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زمیزپراکزا.

سیستمزفعلیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زبهزکرنزترتیبزکدیزمیزکند:زهنگدمیز
کهزکدیزمیزکنید،زبهزSecurityزSocialز)سوشدلز

سکیویرتی(زمدلیدتزمیزپراکزرد.زمدزکززپولزمدلیدتزبرکیز
پراکختزم کردزبهزکفرکاززررزکستفداهزمیزکنیم:

ز کفرکایزکهزقباًلزبدزنشستهزشدهزکند.	

ز کفرکایزکهزکزکدیکفتداهزوکجدزشرکرطزهستند.	

ز بدزمدندگدنزکدیگرکنیزکهزفوتزکراهزکند.	

ز کفرکازوکبستهزبهزذرنفعدن.	

پولیزکهزشمدزبهزصویتزمدلیدتزپراکختزمیزکنیدزایز
رکزحسدبزشخصیزبرکیزشمدزنگهدکییزنمیزشواز
تدزایزهنگدمزایردفتزم کردزتوسطزشمدزکززآنزکستفداهز

شوا.زمدزکززمدلیدتزهدیزشمدزکستفداهزمیزکنیمزتدز
م کردیزکفرکایزیکزپراکختزکنیمزکهزایزحدلزحدضرز

م کردزایردفتزمیزکنند.زهرگونهزپولزکستفداهزنشدهز
وکیازصندوقزهدیزسرمدرهزگذکییزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زمیزشوا،زنهزرکزحسدبز

شخصیزکهزبهزندمزشمدزبدشد.

Social Security )سوشال سکیوریتی( چیزی 
بیش از بازنشستگی است

بسیدییزکززمرامزبهزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زفقطزبهزعنوکنزرکزبرندمهزبدزنشستگیز
نگدهزمیزکنند.زبیشترزکفرکازگیرندهزم کردزبدزنشستهز

هستند،زولیزبرخیزم کردزایردفتزمیزکنندززررک:

ز کزکدیکفتداهزوکجدزشرکرطزهستند.	

ز زهمسرزردزفرزندزکسیزهستندزکهزم کردزایردفتز	
میزکند.

ز زهمسرزطالقزگرفتهزفرازبرخویاکیزردزوکجدزشرکرطز	
برخویاکییزکززم کردیزSecurityزSocialز)سوشدلز

سکیویرتی(زهستند.

ز زهمسرزردزفرزندزکدیگریزهستندزکهزفوتزکراهز	
کست.

ز زهمسرزطالقزگرفتهزکدیگریزهستندزکهزفوتز	
کراهزکست.

ز وکلدرنزوکبستهزکدیگریزهستندزکهزفوتزنمواهز	
کست.

بستهزبهزشرکرطزشمد،زممکنزکستزایزهرزسنیز
وکجدزشرکرطزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز
بدشید.زایزوکقع،زمدزنسبتزبهزهرزبرندمهزاولتیزارگر،ز

م کردیزبیشتریزیکزبهزکواکدنزمیزپراکزرم.

مالیات های Social Security )سوشال 
سکیوریتی( شما

مدزکززمدلیدتزهدیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زکهزشمدزوزکدیگرکنزارگرزبهزکرنزسیستمز

میزپراکزردزبرکیزپراکختزم کردیزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زکستفداهزمیزکنیم.
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شمدزمدلیدتزهدیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زیکزبرزکسدسزایآمدزخوازتدزمقدکیز

مشخصیزپراکختزمیزکنید.زایزسدلز2023،زکرنزمبلغز
160,200$زکست.

Medicare مالیات های

شمدزمدلیدتزهدیزMedicareزیکزبهزکزکیزهمهز
استم اهدزردزایآمدهدیزخدلصزخواکشتغدلیزخواز

میزپراکزرد.زکرنهدزمدلیدتزهدیزکضدفیزMedicareزبرکیز
کدیگرکنزاکیکیزایآمدزبدالزهستند.

اگر برای شخص 
دیگری کار 

می کنید

 Social مالیات
 Security

)سوشال 
سکیوریتی(

مالیات 
Medicare

%1.45%6.2می کنزپراکختزشمد

می کنزپراکختز
%1.45%6.2کدیفرمدیزشمد

چندنچهزخواکشتغدلزهستید

%2.9%12.4می کنزپراکختزشمد

Medicare مالیات اضافی

کدیگرکنزمی کنز%0.9زمدلیدتزکضدفیزMedicareزیکز
جهتزایآمدزبیشزکززآستدنهزهدیزمعینزپراکختز
میزکنند.زجدولززررزمقداررزآستدنهزیکزبرزکسدسز

وضعیتزپروندهزمدلیدتیزنشدنزمیزاهد:

مقدار آستانهوضعیت پرونده

250,000$کفرکازمتأهلزکهزمشترکًدزپروندهزاکیند

125,000$کفرکازمتأهلزکهزجدکگدنهزپروندهزاکیند

200,000$مجرا

200,000$سرپرستزخدنوکیز)شخصزوکجدزشرکرط(

200,000$بیوهزوکجدزشرکرطزاکیکیزفرزندزوکبسته

دالرهای مالیات Social Security )سوشال 
سکیوریتی( شما کجا خرج می شود

ایزسدلز2023،زهنگدمیزکهزکدیزمیزکنید،ز85ز
سنتزکززهرزاالیزمدلیدتزSecurityزSocialز)سوشدلز

سکیویرتی(زپراکختیزشمدزبهزرکزصندوقز
سرمدرهزگذکییزوکیر زمیزشوازکهزپراکختزم کردیز
مدهدنهزبهزبدزنشستگدنزفعلیزوزخدنوکاهزهدیزآنهدز

وزهمسرکنزوزکواکدنزبدزمدندهزکززکدیگرکنیزکهزفوتز
کراهزکندزکززمحلزآنزکنجدمزمیزشوا.زحدواز15زسنتزبهز
رکزصندوقزسرمدرهزگذکییزوکیر زمیزشوازکهزم کردریز

یکزبهزکفرکازمعلولزوزخدنوکاهزهدیزآنهدزمیزپراکزا.

مدزهمچنینزکززکرنزصندوقزهدیزسرمدرهزگذکیی،ز
ه رنهزهدیزمدرررتزبرندمهزهدیزخوازیکزپراکختز

میزکنیم.زمدزرکیزکززکدیآمدتررنزسدزمدنزهدزایزاولتز
فدیکلزهستیمزوزتالشزمیزکنیمزآنزیکزهرزیوززبهترز
کززقبلزسدزرم.زکززهرزاالیزمدلیدتزSecurityزSocialز

)سوشدلزسکیویرتی(زکهزپراکختزمیزکنید،زه رنهز
کمتریزیکزبرکیزمدرررتزبرندمهزخرجزمیزکنیم.

کلزمبلغزمدلیدتزMedicareزکهزپراکختزمیزکنیدزبهز
رکزصندوقزسرمدرهزگذکییزوکیر زمیزشوازکهزبرخیز
کززه رنهزهدیزبیمدیستدنزوزمرکقبتزهدیزمرتبطزجهتز
همهزذرنفعدنزMedicareزیکزمیزپراکزا.زforزCentersز

ServicesزMedicaidز&زMedicareز)مرکک زخدمدتز
MedicareزوزMedicaid(زوزنهزSecurityزSocialز

)سوشدلزسکیویرتی(ز،زمدرررتزMedicareزیکزبرز
عهدهزاکیا.

 Social آنچه افراد شاغل باید در مورد
Security )سوشال سکیوریتی( بدانند

شماره Social Security )سوشال 
سکیوریتی( شما

عدملزپیوندزشمدزبدزمد،زشمدیهزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زشمدزکست.زشمدزبرکیزاکشتنز
شغلزوزپراکختزمدلیدت،زبهزآنزنیدززاکیرد.زمدزکززشمدیهز

SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زشمدزبرکیز
پیگیریزایآمدتدنزایزحدلیزکهزکدیزمیزکنیدزوزهمچنینز
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برکیزپیگیریزم کردیزشمد،زپسزکززایردفتزآنزم کردزکزز
SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زتوسطزشمد،ز

کستفداهزمیزکنیم.

کدیتزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زخواز
یکزبدزخواتدنزحملزنکنید.زشمدزبدردزایزمویازکیکئهز
شمدیهزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز

خوازبهزارگرکنزمرکقبزبدشید.زسرقتزهورتزرکیز
کززجرکرمیزکستزکهزکمروزهزبیشتررنزمی کنزیشدزیکز

اکیا.زبیشترزکوقدت،زسدیقدنزهورت،زکززشمدیهزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زوزکعتبدیزخوبزشمدز
برکیزایخوکستزکعتبدیزبیشترزبهزندمزشمدزکستفداهز

میزکنند.زسپس،زکززکدیتزهدیزکعتبدییزکستفداهزکراهز
وزصویتحسدبزهدزیکزپراکختزنمیزکنند.

شمدیهزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زشمدز
وزسوکبقزمدزمحرمدنهزهستند.زکگرزشخصزارگریز

خوکستدیزایردفتزکطالعدتیزکززمدزایزمویازشمدزبدشد،ز
هیچزگونهزکطالعدتیزیکزبدونزیضدرتزکتبیزشمدزکیکئهز

نمیزاهیم،زمگرزکرنکهزقدنونزآنزیکزکل کمیزردزمجدزز
بدکند.

آردزنیدززبهزایخوکستزرکزشمدیهزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(،زکدیتزجدرگ رن،زردزتغییرز
ندمزخوازبرزیویزکدیتزفعلیزتدنزاکیرد؟زصفحهز
CardزandزNumberزSecurityزSocialز)شمدیهز

وزکدیتزسوشدلزسکیویرتی(زمدزبهزنشدنیز
www.ssa.gov/ssnumberز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زمیزتوکندزبهزشمدزایزردفتنزبهتررنزیوشز
برکیزایردفتزآنچهزنیدززاکیرد،زکمکزکند.

ایزکرنزصفحه،زرکزسریزسؤالتزیکزکززشمدزخوکهیمز
پرسیدزتدزتعیینزکنیمزآردزمیزتوکنید:

ز فرکرندزایخوکستزیکزبهزصویتزآنالرنزتکمیلزکنید.	

ز فرکرندزایخوکستزیکزبهزصویتزآنالرنزشروعزکنید،ز	
وزسپسزکلیهزمدکیازالزمزیکزبهزافترزمحلیزخواز
بیدویردزوزفرکرندزایخوکستزیک،زمعمواًلزظرفززمدنز

کمتری،زتکمیلزکنید.

بهزمحضزکرنکهزایخوکستزخوازیکز)بهزصویتزآنالرنزردز
حضویی(زتکمیلزکنید،زمدزپسزکززپراکزشزایخوکست،ز
کدیتزیکزپستزخوکهیمزکرا.زلطفًدزتوجهزاکشتهزبدشیدز

کهزمدزایزافدترزخوازکدیتزهدزیکزصدایزنمیزکنیم.

برکیزایردفتزشمدیهزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زردزکدیتزجدرگ رن،زبدردزمدکیازاکلزبرز

وضعیتزشهروندیزکردالتزمتحدهزردزمهدجرت،زسن،ز
وزهورتزخوازیکزنشدنزاهید.زمدزبهزمدیازشهروندیز
کردالتزمتحدهزوزسنزشمدزبرکیزصدویزکدیتزجدرگ رنز

نیدززندکیرم،زکلبتهزبهزشرطیزکهزکرنزمدکیازایز
سوکبقزمدزوجوازاکشتهزبدشد.زمدزتنهدزبرخیزکسندازیکز
بهزعنوکنزمدیازشهروندیزکردالتزمتحدهزمیزپذرررم.ز

کرنزموکیازعبدیتندزکززگوکهیزتولدزکردالتزمتحده،ز
پدسپویتزکردالتزمتحده،زگوکهیزتدبعیت،زردزگوکهیز

شهروندیزشمد.زکگرزشهروندزکردالتزمتحدهزنیستید،ز
بدردزمدیازمهدجرتزشمدزکهزکثبدتزکنندهزکجدزهزکدیتدنز
کستزیکزببینیم.زکگرزکجدزهزکدیزندکشتهزبدشید،زقوکنینز

مختلفیزکعمدلزمیزشوا.

برکیزکثبدتزهورت،زمدزکسندازمنقضیزنشدهزحدویز
ندم،زکطالعدتزشندسدری،زوزترجیحًدزعکسزجدردزیکز
میزپذرررم.زگوکهیزندمهزیکنندگیزردزسدررزکدیتزهدیز

شندسدریزصدایزشدهزتوسطزکردلت،زردزپدسپویتز
کردالتزمتحدهزکززجملهزکرنزکسندازهستند.

جهتزایخوکستزتغییرزندمزیویزکدیتزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زخوا،زشدردزالزمزبدشدزسندیز

یکزنشدنزاهیدزکهزبهزتدزگیزصدایزشدهززوزثدبتز
میزکندزندمزشمدزبهزطویزقدنونیزتغییرزپیدکزکراهزکست.

حتمًدزکززکدیتزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز
خوازحفدظتزکنید.زمدزتعدکازافعدتزجدرگ رنیزکدیتتدنز
یکزبهز3زبدیزایزسدلزوز10زبدیزایزکلززندگیزتدنزمحدواز

میزکنیم.زتغییرزندمزقدنونیزوزکستثندهدیزارگرزج وزکرنز
محدوارتزهدزبهزحسدبزنمیزآرد.زبرکیزمثدل،زممکنز
کستزتغییرکتزایزوضعیتزغیرشهروندکنزکهزنیدزمندز
کصالحزکدیتزکستزج وزکرنزمحدوارتزهدزمحسوبز

نشوا.زکگرزبتوکنیدزثدبتزکنیدزکهزبرکیزجلوگیریز
کززمشکالتزقدبلزتوجهزبهزکدیتزنیدززاکیردزکرنز
محدوارتزهدزایزمویازشمدزکعمدلزنمیزگراا.

برکیزکسبزکطالعدتزبیشتر، نشریه شماره 
و کارت سوشال سکیوریتی شماز)نشررهز
شمدیه FA-10002-05(زیکزمطدلعهزکنید.زکگرز

شهروندزنیستید، نشریه شماره های سوشال 
سکیوریتی برای افراد غیرشهروندز)نشررهز

شمدیهزFA-10096-05(زیکزمطدلعهزکنید.

https://www.ssa.gov/ssnumber/
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10002.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10096.pdf
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خدمدتزکدیتزمدزیکرگدنزهستند.زمدزهرگ زبرکیزکیکئهز
خدمدتزکدیتزبهزشمد،زه رنهزکیزایردفتزنمیزکنیم.

 Social Security چطور واجد شرایط
)سوشال سکیوریتی( می شوید

ایزحینزکدیزکرانزوزپراکختزمدلیدت،ز»کمتیدز«زSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زیکزکسبزمیزکنید.زایز
سدلز2023،زشمدز1زکمتیدززبهزکزکیزهرز1,640$زایآمدز

گ کیشزاکاهزشدهز—زتدزسقفزحدککثرز4زکمتیدززایز
هرزسدلز—زکسبزمیزکنید.زمعمواًلزمقدکیزپولزمویاز

نیدززبرکیزبهزاستزآویانز1زکمتیدززهرزسدلزبیشترز
میزشوا.

بیشترزکفرکازبهز40زکمتیدزز)10زسدلزکدی(زنیدززاکیندزتدز
وکجدزشرکرطزم کردزبدشند.زکفرکازجوکنزترزبرکیزکرنکهز

وکجدزشرکرطزم کردیزکززکدیزکفتداگیزبدشندزردزکعضدیز
خدنوکاهزبرکیزکرنکهزوکجدزشرکرطزم کردیزبدزمدندگدنز

پسزکززفوتزکدیگرزبدشند،زبهزکمتیدززکمتریزنیدززاکیند.

آنچه باید در مورد مزایا بدانید
م کردیزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زتنهدز

جدرگ رنزبخشیزکززایآمدزشمدزایزهنگدمزبدزنشستهز
شدنزردزکززکدیکفتداگیزوکجدزشرکرطزردزفوتزکرانز

کست.زمبندیزپراکختزم کردیزشمد،زمی کنزایآمدیز
کستزکهزایزطولزمدتزکشتغدلزخوازبهززاستز

آویاهزکرد.زاکشتنزایآمدزبدالترزایزطولزعمرزبهزایردفتز
م کردیزبدالتریزمنجرزمیزشوا.زکگرزچندزسدلزکدیز

نکراهزبدشید،زردزایآمدزکمیزاکشتهزبدشید،زممکنز
کستزمی کنزم کردیزشمدزنسبتزبهززمدنیزکهزبهزطویز

پیوستهزکدیزمیزکنیدزکمترزبدشد.

مزایای بازنشستگی

کنتخدبززمدنزآغدززایردفتزم کردیزبدزنشستگیز
رکیزکززمهمزتررنزتصمیمدتیزکستزکهزایزطولزعمرز

خوازمیزگیررد.زکگرزتصمیمزبگیرردززمدنیزکهزبهز
سنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسیدزایردفتزم کردیز

بدزنشستگیزیکزآغدززکنید،زمقدکیزم کردیزکدملزخوازیکز
ایردفتزخوکهیدزکرا.زکگرزقبلزکززیسیدنزبهزسنزکدملز
بدزنشستگی،زایردفتزم کردزیکزآغدززکنید،زمبلغزم کردیز

شمدزیکزکدهشزمیزاهیم.زشمدزمیزتوکنیدزتصمیمز

بگیرردزکهزبیشزکززسنزکدملزبدزنشستگیزخوا،زبهز
کدیزکرانزکاکمهزاهید.زایزکرنزصویت،زم کردیزشمدز

کزززمدنیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسیدز
کف کرشزمیزردبد،زتدززمدنیزکهزایردفتزم کردزتوسطز

شمدزآغدززشوا،زردزتدززمدنیزکهزبهزسنز70زسدلگیز
برسید.

سن بازنشستگی کامل

کگرزمتولدزسدلزهدیز1943زتدز1960زبدشید،زسنیزکهز
ایزآنزم کردیزکدملزبدزنشستگیزقدبلزپراکختزکستز
بهزتدیرجزتدز67زسدلزکف کرشزمیزردبد.زایزسدلز2023،ز

کگرزسدلزتولدزشمدز1955زردزقبلزکززآنزکست،زشمدز
وکجدزشرکرطزایردفتزم کردیزکدملزSecurityزSocialز

)سوشدلزسکیویرتی(زهستید.زکززجدولززررزبرکیزپیدکز
کرانزسنزکدملزبدزنشستگیزخوازکستفداهزکنید.

سن بازنشستگی کاملسال تولد

1943-195466

66زسدلزوز2زمده1955

66زسدلزوز4زمده1956

66زسدلزوز6زمده1957

66زسدلزوز8زمده1958

66زسدلزوز10زمده1959

196067زبهزبعد

توجه: اگرچه سن کامل بازنشستگی در حال 
افزایش است، هنوز هم باید 3 ماه قبل از سالگرد 

 Medicare تولد 65 سالگی خود برای مزایای
درخواست بدهید. اگر بیشتر صبر کنید، ممکن 

است بیمه پزشکی Medicare )قسمت B( و 
پوشش داروهای تجویزی )قسمت D( هزینه 

بیشتری برایتان داشته باشد.

بازنشستگی معوق

ایزصویتیزکهزایردفتزم کردیزخوازیکزتدزبعدزکززسنز
کدملزبدزنشستگیزبهزتأخیرزبیندکزرد،زبستهزبهز
سدلزتولدتدنزم کردیزایردفتیزشمدزیکزبهزمی کنز

ایصدزمعینیزکف کرشزمیزاهیم.زمدزکرنزکف کرشزیکز
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بهزطویزخواکدیزایزهرزمدهزکزززمدنیزکهزبهزسنزکدملز
بدزنشستگیزیسیدهزکرد،زتدززمدنیزکهزشروعزبهز

ایردفتزم کردزکراهزردزبهزسنز70زسدلگیزبرسید،ز
هرزکدکمزکهززواترزشروعزشوا،زکعمدلزمیزکنیم.زایز
https://www.ssa.gov/وبزسدرتزمدزبهزنشدنیز

benefits/retirement/planner/delayret.htmlز
)فقطزبهززبدنزکنگلیسی(،زکطالعدتزبیشتریزایبدیهز

کعتبدیزبدزنشستگیزمعوقزکیکئهزشدهزکست.

بازنشستگی زودهنگام

شمدزمیزتوکنیدزکززسنز62زسدلگیزشروعزبهزایردفتز
م کردزکنید.زکگرزبدزنشستگیزشمدززواهنگدمزبدشد،ز

م کردیزشمدزیکزبهزمی کنزتقرربًدز%0.5زبهزکزکیز
هرزمدهزکهزایردفتزم کردیزخوازیکزقبلزکززیسیدنز
بهزسنزکدملزبدزنشستگیزشروعزکنید،زکدهشز

میزاهیم.زبرکیزمثدل،زکگرزسنزکدملزبدزنشستگیز
شمدز67زسدلزبدشد،زوززمدنیزکهز62زسدلهزهستیدز

برکیزایردفتزم کردیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زثبتزندمزکنید،زتنهدز%70زایصدزکززم کردیز

کدملزخوازیکزایردفتزمیزکنید.

پسزکززتصمیمزگیریزایزخصوصززمدنزآغدززایردفتز
م کرد،زمیزتوکنیدزایخوکستزم کردیزبدزنشستگیز

SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زیکزایز
www.ssa.gov/retirementز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زکیکئهزاهید.

اگر کار می کنید و مزایا دریافت می نمایید

شمدزمیزتوکنیدزبهزکدیزکرانزکاکمهزاکاهزوزبدززهمز
م کردیزبدزنشستگیزبگیررد.زایآمدزشمدزایزمدهیزکهز
بهزسنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسیدز)ردزپسزکززآن(ز
می کنزم کردیزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز
شمدزیکزکدهشزنمیزاهد.زایزوکقع،زکدیزکرانزبیشترز
کززسنزکدملزبدزنشستگیزمیزتوکندزم کردیزشمدزیکز

کف کرشزاهد.زبدزکرنزحدل،زکگرزایزمدهزهدیزقبلزکززسنز
کدملزبدزنشستگی،زایآمدزشمدزکززحدزمعینیزبیشترز

شوا،زندچدیرمزم کردیزشمدزیکزکدهشزاهیم.

کگرزکدیزمیزکنید،زکمدزقبلزکززسنزکدملزبدزنشستگیز
شروعزبهزایردفتزم کردزکراهزکرد،زمدز1زاالیزکززم کردیز
شمدزیکزبهزکزکیزهرز2زاالیزایآمدزبدالترزشمدزکززحدز

سدالنه،زکدهشزمیزاهیم.زایزسدلز2023،زکرنزحدز
21,240$زکست.

ایزسدلیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزخواز
میزیسید،زمدز1زاالیزکززم کردیزشمدزیکزبهزکزکیزهرز3ز

االیزایآمدزبدالترزشمدزکززحدزمتفدوتزسدالنهز)56,520$ز
ایزسدلز2023(زکدهشزمیزاهیم.زکرنزکمرزتدزمدهیز

کهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزمیزیسید،زکاکمهزاکیا.

هنگدمیزکهزبهزسنزکدملزبدزنشستگیزیسیدرد،ز
میزتوکنیدزبهزکدیزکرانزکاکمهزاهیدزوزمدزصرفنظرز
کززمی کنزایآمدیزکهزکسبزمیزنمدرید،زم کردیز

بدزنشستگیزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز
شمدزیکزکدهشزنمیزاهیم.

برکیزکسبزکطالعدتزبیشترزایبدیهزتأثیرزکدیزبرزم کردیز
 How Work Affects Your Benefitsزشمد،زبهز

)10069-05ز.NoزPublication(ز)تأثیرزکدیزبرزم کردیز
شمد،زنشررهزشمدیهز10069-05،زفقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زمرکجعهزکنید.

توجه: در مورد افرادی که کار می کنند و پرداخت های 
مزایای ازکارافتادگی Social Security )سوشال 
سکیوریتی( یا SSI را دریافت می نمایند، 

قوانین درآمد متفاوتی اعمال می شود. آنها باید 
بالفاصله تمام درآمد خود را به ما گزارش کنند و مهم 

نیست که چقدر درآمد دارند.

مزایای بازنشستگی برای افرادی که همسر 
خود را از دست داده اند

کگرزم کردیززنزردزمرازبیوهزیکزایردفتزمیزکنید،ز
میزتوکنیدزایزسنز62زسدلگیزبهزسرکغزم کردیز

بدزنشستگیزخوازبرورد،زکلبتهزبدزفرضزکرنکهزم کردیز
بدزنشستگیزشمدزبیشزکززمقدکیزم کردریزبدشدز
کهزبرکسدسزایآمدزهمسرزمرحومزخوازایردفتز

میزنمدرید.زکغلبزمیزتوکنیدزشروعزبهزایردفتزرکیز)1(ز
کززم کردزبهزمی کنزکمترزنمواهزوزوقتیزبهزسنزکدملز

بدزنشستگیزمیزیسید،زمیزتوکنیدزکززم کردیزارگرزبهز
می کنزکدملزبهرهزمندزشورد.زقوکنینزمرتبطزپیچیدهزو،ز

https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/delayret.html
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10069.pdf
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بستهزبهزوضعیتزشمد،زمتفدوتزهستند.زپسزبهترز
کستزبدزرکیزکززنمدرندگدنزمدزایزمویازگ رنهزهدیز

موجوازصحبتزکنید.

برکیزکسبزکطالعدتزبیشترزایزمویازم کردیز
زبدزنشستگی،زبهزRetirement Benefitsز

)10035-05ز.NoزPublication(ز)م کردیزبدزنشستگی،ز
نشررهزشمدیهز10035-05،زفقطزبهززبدنزکنگلیسی(ز

مرکجعهزکنید.

مزایای ازکارافتادگی

کگرزبهزالیلزوضعیتزجسمیزردزیوکنیزکهزطولز
کشیدهزردزکنتظدیزمیزیوازحدکقلز1زسدلزطولزبکشدزردز
منجرزبهزمرگزشوا،زنمیزتوکنیدزکدیزکنید،زممکنزکستز

وکجدزشرکرطزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زبدشید.

قوکنینزکزکدیکفتداگیزمدزبدزطرحزهدیزبیمهزشرکتزهدیز
خصوصیزردزسدررزنهداهدیزاولتیزمتفدوتزکست.زکگرز

وکجدزشرکرطزکزکدیکفتداگیزکززسدزمدنزردزرکزبرندمهز
ارگرزبدشید،زبهزکرنزمعندزنیستزکهزشمدزوکجدزشرکرطز

م کردیزکزکدیکفتداگیزمدزخوکهیدزبوا.زاکشتنزندمهزکیز
کززپ شکزخوازمبنیزبرزکرنکهزکزکدیکفتداهزهستیدز

بهزکرنزمعندزنیستزکهزبهزطویزخواکدیزوکجدزشرکرطز
م کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز)سوشدلز

سکیویرتی(زهستید.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشترز
ایبدیهزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز)سوشدلز

سکیویرتی(،زبهزمزایای ازکارافتادگیز)نشررهز
شمدیهزFA-10029-05(زمرکجعهزکنید.زشمدزمیزتوکنیدز

ایخوکستزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زیکزایزوبزسدرتزمدزبهزنشدنیز

www.ssa.gov/benefits/disabilityز)فقطزبهززبدنز
کنگلیسی(زکیکئهزکنید.

ممکنزکستزکفرکای،زکززجملهزکواکدن،زکهزایآمدزوز
مندبعزکمیزاکیندزوزاچدیزکزکدیکفتداگیزهستند،زوکجدز

زشرکرطزپراکختزهدیزکزکدیکفتداگیزکززطررقزبرندمه
ززSSIزبدشند.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشترز

)PublicationزNo.زبهز)11000-05ز،SSIزایبدیهز
 Supplemental Security Incomeزز

)SSI(ز)ایآمدزتأمینیزمکمل،زنشررهزشمدیهز
11000-05،زفقطزبهززبدنزکنگلیسی(زمرکجعهزکنید.

کگرزاچدیزکززکدیزکفتداگیزشدرد،زایخوکستزم کردیز
کزکدیکفتداگیزیکزایزکسرعزوقتزکیکئهزبدهیدزچونزممکنز

کستزبریسیزایخوکستزهدیزکزکدیکفتداگیزچندرنز
مدهزطولزبکشد.زکگرزایزهنگدمزکیکئهزایخوکستزموکیاز

زررزیکزکیکئهزاهید،زممکنزکستزسررعترزبتوکنیمزبهز
ایخوکستزشمدزیسیدگیزکنیم:

ز سوکبقزپ شکیزوزتدیرخزهدیزایمدنزکززپ شکدن،ز	
ایمدنگرکن،زبیمدیستدنزهد،زکلینیکزهد،زوزمداکدیکن.

ز نتدرجزآزمدرشگدهیزوزنتدرجزسدررزتستزهد.	

ز ندم،زنشدنی،زشمدیهزتلفنزوزنمدبرزپ شکدن،ز	
ایمدنگدهزهد،زوزبیمدیستدنزهد.

ز ندمزتمدمزاکیوهدریزکهزمصرفزمیزکنید.	

ز ندمزکدیفرمدردنزوزوظدرفزشغلیزکهزایز15زسدلز	
گذشتهزاکشتهزکرد.

مزایای شما ممکن است مشمول مالیات باشد

برخیزکززکفرکایزکهزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زایردفتزمیزکنندزموظفزبهزپراکختز

مدلیدتزبرزم کردیزخوازهستند.زحدواز%46زکزز
ایردفتزکنندگدنزفعلیزم کردیزمدزمدلیدتزم کردیزخوازیکز

پراکختزمیزکنند.

کگرزکظهدیندمهزمدلیدتیزفدیکلزیکزبهزعنوکنزرکز“فرا”ز
تسلیمزکنیدزوزکلزایآمدزشمدزبیشزکزز25,000$ز
بدشد،زممکنزکستزموظفزبهزپراکختزمدلیدتزبرز

م کردیزخوازبدشید.زکگرزکظهدیندمهزمدلیدتیزمشتراز
تسلیمزمیزکنید،زایزصویتیزموظفزبهزپراکختز

مدلیدتزهستیدزکهزایآمدزکلزشمدزوزهمسرتدنزبیشز
کزز32,000$زبدشد.زبرکیزکسبزکطالعدتزبیشتر،زبدز
تلفنزیکرگدنزServiceزRevenueزInternalز)خدمدتز

عوکردزاکخلی(زبهزشمدیهز 3676-829-800-1زتمدسز
بگیررد.

مزایا برای خانواده شما
هنگدمیزکهزشروعزبهزایردفتزم کردیزبدزنشستگیزردز
کزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(ز
میزکنید،زممکنزکستزسدررزکعضدیزخدنوکاهزنی زوکجدز

شرکرطزایردفتزم کردزبدشند.زبهزعنوکنزمثدل،زممکنز
کستزایزشرکرطززررزبهزهمسرزشمدزم کردزتعلقزبگیرا:

https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10029.pdf
https://www.ssa.gov/benefits/disability/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
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ز کگرزکوز62زسدلهزردزمسنزترزبدشد.	

ز ایزهرزسنیزبدشدزوزکززکواازشمدزمرکقبتزکندز	
)کواازشمدزبدردزاکیکیزسنزکمترزکزز16زسدلزردز

ندتوکنزبواهزردزایزذرلزسدبقهزشمدزمشمولزم کردیز
SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زبدشد(.

همچنین،زممکنزکستزم کردزبهزفرزندکنزمجرازشمدز
کهزاکیکیزشرکرطززررزهستند،زپراکختزگراا:

ز کمترزکزز18زسدلزسنزاکشتهزبدشند.	

ز 18زردز19زسدلهزبدشند،زکمدزبهزعنوکنزاکنشزآموزز	
تمدمزوقتزبهزمدیسهزکبتدکریزردزابیرستدنزبروند.

ز اکیکیزحدکقلز18زسدلزسنزوزکزکدیکفتداگیزوکجدز	
شرکرطزبدشندز)کزکدیکفتداگیزبدردزقبلزکزز22ز

سدلگیزآغدززشدهزبدشد(.

تحتزشرکرطزخدص،زمیزتوکنیمزبهزفرزندزشوهرزردززنز
شمدز)کززکزاوکجزقبلی(،زنوه،زفرزندزفرزندزشوهرزردز

زنزشمد،زردزفرزندخوکندهزنی زم کردزپراکختزکنیم.زکگرز
پسزکززشروعزبهزایردفتزم کرد،زصدحبزفرزندزشدرد،ز

کطالعدتزکواازیکزبهزمدزبدهیدزتدزمشخصزکنیمزکهزآردز
کواازوکجدزشرکرطزایردفتزم کردزهستزردزخیر.

اعضای خانواده چقدر می توانند دریافت 
کنند؟

هرزعضوزخدنوکاهزمیزتوکندزوکجدزشرکرطزایردفتز
م کردیزمدهدنهزکیزتدزسقفزنیمیزکززمی کنزم کردیز

بدزنشستگیزردزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز
)سوشدلزسکیویرتی(زشمدزبدشد.زبدزکرنزحدل،زایز

مویازکلزمقدکیزپولیزکهزبهزشمدزوزخدنوکاهزتدنزپراکختز
میزشوازمحدوارتزوجوازاکیا.زکرنزمحدوارتزمتفدوتز

کست،زکمدزبهزطویزکلیزبهزمی کنز%150زتدز%180ز
ایصدزم کردیزبدزنشستگیزردزم کردیزکزکدیکفتداگیز

شمدزکست.

اگر طالق گرفته اید

کگرزطالقزگرفتهزکرد،زممکنزکستزهمسرزسدبقزشمدز
برزکسدسزایآمدتدنزوکجدزشرکرطزایردفتزم کردزبدشد.ز

ایزبرخیزشرکرط،زممکنزکستزکوزم کردزیکزایردفتز

کند،زحتیزکگرزشمدزم کردزایردفتزنکنید.زبرکیزکرنکهز
همسریزکهزطالقزاکاهزشدهزکستزوکجدزشرکرطز

بدشد،زبدرد:

ز کززشروعزیکبطهززندشوریزویزحدکقلز10زسدلز	
گذشتهزبدشد.

ز ایزصویتیزکهزهنوززایخوکستزم کردزیکزکیکئهز	
نکراهزکرد،زحدکقلز2زسدلزکزززمدنزطالقزکوزکززشمدز

سپریزشدهزبدشد.

ز حدکقلز62زسدلهزبدشد.	

ز متدهلزنبدشد.	

ز بستهزبهزشرکرط،زمستحقزایردفتزم کردزبرزکسدسز	
کدیزخوازکهزمعدال/بدالترزکززنصفزمقدکیزکدملزمندیجز

ایزپروندهزشمدزکست،زنبدشد.

مزایای بازماندگان

وقتیزفوتزمیزکنید،زممکنزکستزخدنوکاهزشمدزبرز
کسدسزکدیتدنزوکجدزشرکرطزایردفتزم کردزبدشند.

کعضدیزخدنوکاهزکهزمیزتوکنندزم کردزبگیرندزعبدیتندزکزز
زنزردزمرازبیوهزکه:

ز حدکقلز60زسدلهزبدشد.	

ز حدکقلز50زسدلهزوزکزکدیکفتداهزوکجدزشرکرطزبدشد.	

ز ایزهرزسنیزبدشدزوزکززکواازشمدزمرکقبتزکند،ز	
بهزشرطیزکهزکواازاکیکیزسنزکمترزکزز16ز

سدلزردزندتوکنزوکجدزشرکرطزبواهزردزایزذرلزسدبقهز
شمدزمشمولزم کردیزSecurityزSocialز)سوشدلز

سکیویرتی(زبدشد.

فرزندکنزشمدزنی زمیزتوکنندزم کردزیکزایردفتزکنند،ز
چندنچهزکزاوکجزنکراهزبدشندزو:

ز کمترزکزز18زسدلزسنزاکشتهزبدشند.	

ز 18زتدز19زسدلهزبدشند،زکمدزبهزعنوکنزاکنشزآموزز	
تمدمزوقتزبهزمدیسهزکبتدکریزردزابیرستدنزبروند.

ز اکیکیزحدکقلز18زسدلزسنزوزکزکدیکفتداهزوکجدز	
شرکرطزبدشندز)کزکدیکفتداگیزبدردزقبلزکزز22ز

سدلگیزآغدززشدهزبدشد(.
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عالوهزبرزکرن،زوکلدرنزشمدزمیزتوکنندزبرکسدسزایآمدز
شمدزم کردزایردفتزکنند،زکگرزحدکقلزبرکیزنیمیزکزز

ه رنهزهدیزخوازبهزشمدزوکبستهزبدشند.

یک مورد پرداخت پس از مرگ

کگرزبهزکندکزهزکدفیزکمتیدززاکشتهزبدشید،زممکنزکستز
رکزبدیزپراکختزبهزمی کنز255$زپسزکززمرگتدنزکنجدمز
شوا.زممکنزکستزکرنزم کردزبهزهمسرزردزفرزندکنز

کوچکزشمدزپراکختزشوا،زکلبتهزبهزشرطیزکهزآنهدز
کل کمدتزخدصیزیکزبرآویاهزکنند.

اگر طالق گرفته باشید و همسر سابقتان زنده 
باشد

کگرزطالقزگرفتهزکرد،زممکنزکستزپسزکززفوتزشمدز
همسرزسدبقتدنزبرزکسدسزایآمدزشمدزوکجدزشرکرطز

ایردفتزم کردیزبدزمدندگدنزبدشد.زچنینزفرایزبدرد:

ز حدکقلز60زسدلزسنزاکشتهز)ردز50زسدلهزوزندتوکنز	
وکجدزشرکرطزبدشد(زوزبهزمدتزحدکقلز10زسدلزبدز

شمدزکزاوکجزکراهزبدشد.

ز ایزهرزسنیزبدشدزوزکززکواکیزمرکقبتزکندزکهز	
برکسدسزایآمدهدیزشمدزمشمولزم کردزبدشد.

ز برزکسدسزکدیزخوازکهزمعدال/بدالترزکززکلزمبلغزبیمهز	
مندیجزایزپروندهزشمدست،زمستحقزایردفتزم کردز

نبدشد.

ز ایزحدلزحدضرزکزاوکجزنکراهزبدشد،زمگرزکرنکهزکزاوکجز	
مجدازویزپسزکززسنز60زسدلگیزردزپسزکززسنز

50زسدلگیزایزصویتزندتوکنزوکجدزشرکرطزبوانزوی،ز
یخزاکاهزبدشد.

م کردیزپراکختزشدهزبهزهمسرزسدبقزشمدزبرزمی کنز
م کردیزبدزمدندگدنزارگرزکهزم کردزیکزبرکسدسزسوکبقز
ایآمدهدیزشمدزایردفتزمیزکنند،زتأثیریزنمیزگذکیا.

توجه: اگر فوت کرده باشید و همسر سابق شما 
پس از 60 سالگی مجدداً ازدواج کند، ممکن است بر 
اساس کار شما یا کار همسر جدیدش - هر کدام 
که بیشتر باشد - واجد شرایط دریافت مزایای 

Social Security )سوشال سکیوریتی( باشد.

بازماندگان شما چقدر دریافت خواهند کرد؟

بدزمدندگدنزشمدزایصدیزکززم کردیزپدرهزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زشمدزیکزایردفتز

میزکنندزکهزمعمواًلزبرکیزهرزکدکمز%75زتدز%100ز
می کنزم کردیزشمدزکست.زبدزکرنزحدل،زایزمویازمقدکیز
پولیزکهزمیزتوکندزایزهرزمدهزبهزرکزخدنوکاهزپراکختز
شوا،زمحدوارتیزوجوازاکیا.زکرنزمحدوارتزمتفدوتز

کست،زکمدزبهزطویزکلیزبهزمی کنز%150زتدز%180ز
ایصدزم کردیزشمدزکست.

هنگامی که آماده درخواست مزایا 
بودید

شمدزبدردزایخوکستزخوازبرکیزم کردزیکزحدواز4ز
مدهزقبلزکززتدیرخیزکهزمیزخوکهیدزم کردیزشمدز

برقرکیزشوا،زکیکئهزکنید.زکگرزهنوززآمداهزایخوکستز
برکیزم کردیزبدزنشستگیزنیستیدزکمدزبهزآنزفکرز

میزکنید،زبدردزبهزوبزسدرتزمدزبهزنشدنیززررزبروردز
وزکززبرندمهزیر زبدزنشستگیزمدزکستفداهزکنید:ز
www.ssa.gov/retirementز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(.زبرکیزکیکئهزایخوکستزم کردیزکزکدیکفتداگیز
ردزبدزمدندگدن،زبدردزایزکسرعزوقتزپسزکززوکجدزشرکرطز

شدن،زکرنزکدیزیکزکنجدمزاهید.

شمدزمیزتوکنیدزایخوکستزم کردزیکزایزوبزسدرتزمدز
بهزنشدنیزwww.ssa.gov/applyز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زکیکئهزکنید.

کگرزرکزحسدبزشخصیزSocial Securityزmyز
)سوشدلزسکویرتیزمن(زاکیرد،زمیزتوکنیدزبرآویاز

م کردیزبدزنشستگیزشخصیزخوازیکزایردفتزکنیدز
وزتأثیرکتزسنزهدیزمختلفیزکهزممکنزکستزمدرلز
بهزشروعزبهزایردفتزم کردیزبدزنشستگیزبدشیدزیکز

مشدهدهزکنید.زکگرزاکیکیزحسدبزشخصیز

Social Securityزmyز)حسدبزسوشدلزسکیویرتیز
من(زنیستید،زمیزتوکنیدزرکزحسدبزایزنشدنیز
www.ssa.gov/myaccountز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زکرجدازکنید.

https://www.ssa.gov/retirement
https://www.ssa.gov/apply
https://www.ssa.gov/myaccount
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الزم است چه درخواست هایی ارائه بدهید

وقتیزایخوکستزم کردزمیزاهیدزکززشمدزمیزخوکهیمز
برخیزکسندازیکزکیکئهزکنید.زکرنزکسندازبهزنوعزم کردریز
کهزبرکرشدنزایخوکستزمیزاهید،زبستگیزاکیا.زکیکئهز

کرنزکسندازبهزمدزکمکزخوکهدزکرازتدزم کردیزشمدز
یکزسررعزترزپراکختزکنیم.زشمدزبدردزکصلزمدکیازردز

یونوشتزهدیزگوکهیزشدهزتوسطزافترزصدایکنندهزیکز
کیکئهزکنیدز—زمدزنمیزتوکنیمزفتوکپیزیکزقبولزکنیم.

پرزکرانزایخوکستزیکزفقطزبهزخدطرزکرنکهزتمدمزمدکیاز
مویازنیدززیکزندکیرد،زبهزتأخیرزنیندکزرد.زمدزبرکیزتهیهزآنهدز

بهزشمدزکمکزمیزکنیم.

برخیزکززکسندایزممکنزکستزایزهنگدمزثبتزندمزبرکیز
SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زنیدززاکشتهز

بدشیدزعبدیتندزکز:

ز کدیتزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زشمدز	
)ردزسدبقهزشمدیهزشمد(.

ز گوکهیزتولدزشمد.	

ز گوکهیزتولدزکواکدنزشمدزوزشمدیهزSocialز	
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زآنهدز)کگرزبرکیزآنهدز

ایخوکستزمیزاهید(.

ز گوکهیزشهروندیزکردالتزمتحدهزردزوضعیتز	
مهدجرتزقدنونیزکگرزشمدز)ردزرکزکواا(زایزکردالتز

متحدهزمتولدزنشدهزکرد.

ز گوکهیزتولدزهمسرتدنزوزشمدیهزSecurityزSocialز	
)سوشدلزسکیویرتی(زوی،زکگرزبرکیزم کردزبرز

کسدسزایآمدزشمدزایخوکستزمیزاهد؛

ز گوکهیزکزاوکجزشمدز)کگرزجهتزایآمدزهمسرز	
ثبتزندمزکراهزردزکگرزهمسرتدنزبرکیزایآمدزشمدز

ثبتزندمزمیزنمدرد(.

ز کویکقزپدردنزخدمتزوظیفهزشمد،زایزصویتیزکهز	
خدمتزنظدمیزکنجدمزاکاهززکرد.

ز جدردتررنزفرمزW-2زشمد،زردزکظهدیندمهزمدلیدتیزتدن،ز	
کگرزخواکشتغدلزهستید.

ایزصویتزنیدززبهزکسندازارگر،زایزهنگدمزکیکئهز
ایخوکستزبهزشمدزکطالعزمیزاهیم.

مزایا را چطور پرداخت می کنیم

شمدزبدردزپراکختزهدیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زخوازیکزبهزطویزکلکترونیکیزایردفتز

کنید.زرکیزکززیکهزهدریزکهزمیزتوکنیدزبرکیزایردفتز
م کردیزخوازکنتخدبزکنیدزکززطررقزوکیر زمستقیمز

بهزحسدبزشمدزایزرکیزکززموسسدتزمدلیزکست.ز
وکیر زمستقیمزیکهیزسداهزوزکمنزبرکیزایردفتز

پراکختزهدیزشمدزکست.زایزهنگدمزکیکئهزایخوکست،ز
حتمًدزاستهزچکزردزوضعیتزحسدبزخوازیکزبهزهمرکهز
اکشتهزبدشید.زمدزبهزکرنزکطالعدتزوزهمچنینزشمدیهز
مسیرردبیزمؤسسهزمدلیزشمدزنیدززاکیرمزتدزمطمئنز

شورمزپراکختزم کردیزمدهیدنهزشمدزبهزحسدبزصحیحز
صویتزبگیرا.

کگرزن ازرکزمؤسسهزمدلیزحسدبزندکیرد،زردزکگرز
ترجیحزمیزاهیدزم کردیزخوازیکزبدزکدیتزکعتبدییز

ایردفتزکنید،زمیزتوکنیدزجهتزبرندمهزکدیتزDirectز
Express®زثبتزندمزکنید.زبدزExpressزDirect®،ز
پراکختزهدزمستقیمًدزبهزحسدبزکدیتزشمدزوکیر ز

میزشوا.زرکزگ رنهزارگرزپراکختزکهزمیزتوکنیدزآنز
یکزایزنظرزبگیررد،زحسدبزکنتقدلزکلکترونیکیزکست.ز

کرنزحسدبزکمزه رنهزکهزاولتزفدیکلزآنزیکزبیمهز
کراهزکستزبهزشمدزکمکدنزبهرهزمندزشدنزکززکمنیتزوز

یکحتیزپراکختزهدیزخواکدیزیکزمیزاهد.

 Supplemental Security برنامه
 ،SSI( )درآمد تأمینی مکمل( Income

عالمت اختصاری به انگلیسی(
کگرزایآمدزوزمندبعز)چی هدریزکهزمدلکزآنهدزهستید(ز

محدوایزاکیرد،زممکنزکستزSSIزبهزکمکزشمدزبیدرد.ز
تأمینزه رنهزهدیزSSIزکززمحلزایآمدهدیزمدلیدتیز
عمومیزصویتزمیزگیرا،زنهزکززمدلیدتزهدیزSocialز

Securityز)سوشدلزسکیویرتی(.

SSIزپراکختزهدیزمدهیدنهزیکزبهزکفرکاز65زسدلهزردز
مسنزترزردزکسدنیزکهزندبیندزردزندتوکنزوکجدزشرکرطز

هستند،زکنجدمزمیزاهد.زایآمدزوزچی هدریزکهزمدلکز
آنهدزهستیدزبرزصالحیتزشمدزبرکیزایردفتزSSIزتأثیرز
میزگذکیا.زایزهنگدمزتعیینزکرنکهزآردزوکجدزشرکرطزSSIز

هستیدزردزخیر،زبخشیزکززایآمدزوزبرخیزکززمندبعز
شمدزیکزایزنظرزنمیزگیررم.زبرکیزنمونه،زکتومبیلزوز
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خدنهزشمدزمعمواًل،زمندبعزبهزحسدبزنمیزآرند.زمدزحتمًدز
وجوهزنقد،زحسدبزهدیزبدنکی،زسهدم،زکویکقزبهداکیزیکز

ایزنظرزمیزگیررم.

برکیزشروعزفرکرندزایخوکستزآنالرن،ز
کززصفحهزوبزم کردیزSSIزمدزبهزنشدنیز

www.ssa.gov/benefits/SSIز)فقطزبهززبدنز
کنگلیسی(زیجوعزکنید.

فرکرندزآنالرنز5زتدز10زاقیقهزطولزمیزکشد،زوزبرکیز
شروعزهیچزمستندکتیزالزمزنیست.زکدفیزکستز
برخیزکززکطالعدتزکولیهزیکزکیکئهزوزبهزچندزپرسشز

پدسخزبدهیدزتدزمدزرکزوقتزمالقدتزیکزبرکیزکمکزبهز
شمدزجهتزایخوکستزبرکیزم کردزهمدهنگزکنیم.

کگرزنمیزتوکنیدزبهزصویتزآنالرنزایخوکستزخوازیکز
کیکئهزاهید،زمیزتوکنیدزکززطررقزشمدیهزتلفنزیکرگدنز

1213-772-800-1ز)0778-325-800-1زTTY(زبدزمدز
ردزافترزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زمحلیز

خوازتمدسزبگیرردزتدزرکزوقتزمالقدتزجهتزکیکئهز
ایخوکستزبرکرتدنزهمدهنگزشوا.

حق درخواست تجدید نظر
کگرزبدزتصمیمزکتخدذزشدهزایزمویازایخوکستزخواز
موکفقزنیستید،زمیزتوکنیدزایخوکستزتجدردزنظرز

بدهید.زشمدزمیزتوکنیدزبدزکمکزیکرگدنزکززسویزمد،ز
شکدرتزخوازیکزتقدرمزردزنمدرندهزکیزکنتخدبزکنیدزتدز
ایزکرنزکدیزبهزشمدزکمکزکند.زمدزمیزتوکنیمزایبدیهز

سدزمدنزهدریزکهزبرکیزردفتنزنمدرندهزبهزشمدزکمکز
میزکنند،زآگدهیزهدریزبهزشمدزبدهیم.زبرکیزکسبز

کطالعدتزبیشترزایبدیهزفرآرندزکعترکضزوزکنتخدبز
نمدرنده،زبهزنشریه حق شما برای به زیر سؤال 

بردن تصمیمی که برای ادعای شما گرفته می شود 
)نشریه شماره FA-10058-05)زمرکجعهزکنید.

 حساب شخصی آنالین 
 »my Social Security«

)حساب سوشال سکیوریتی من(
زککنونزبهزآسدنیزمیزتوکنیدزرکزحسدبزشخصیز
Social Securityزmyز)سوشدلزسکیویرتیزمن(ز
آنالرنزیکزبرکیزبریسیزایآمدهدزوزکطالعزکززبرآویاز

م کردیزخوازکرجدازکنید.زهمچنین،زمیزتوکنیدزکززحسدبز
کمنزSocial Securityزmyز)سوشدلزسکیویرتیزمن(ز
برکیزایردفتزکدیتزجدرگ رنزشمدیهزSecurityزSocialز

)سوشدلزسکیویرتی(زکستفداهزکنیدز)موجوازایز
برخیزکردلتزهدزوزایزمنطقهزکلمبید(.زکگرزایزحدلزحدضرز

م کردزایردفتزمیزکنید،زهمچنینزمیزتوکنید:

ز شمدیهزتلفنزوزنشدنیزخوازیکزتغییرزاهیدز)فقطز	
ذرنفعدنزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی((.

ز ندمهزتأریدزم کردیزخوازیکزفویکًزایردفتزکنید.	

ز زرکزکدیتزMedicareزجدرگ رنزایخوکستزکنید.	

ز زفرمزهدیزSSA-1099زردزSSA-1042Sزیکزبرکیزفصلز	
مدلیدتیزایردفتزکنید.

ز زوکیر زمستقیمزیکزبرقرکیزکنیدزردزتغییرزاهیدز)فقطز	
ذرنفعدنزSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی((.

ز کززایردفتزپستیزآنزاستهزکززکطالعیهزهدیز	
سدزمدنزکهزبهزصویتزآنالرنزایزاسترسزهستند،ز

صرفزنظرزکنید.

ز نمدرندهزتعیینزشدهزبرکیزخواتدنزیکزمشدهدهزکنید.	

ز کگرزگیرندهزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز	
)سوشدلزسکیویرتی(،زپراکختزهدیزSSI،زردزهرزاوز

هستید،زاستم ازخوازیکزگ کیشزکنید.

شمدزایزصویتیزمیزتوکنیدزرکزحسدبزشخصیز
Social Securityزmyز)سوشدلزسکیویرتیزمن(ز
یکزکرجدازکنیدزکهزحدکقلز18زسدلهزبواه،زشمدیهز

SecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(،زنشدنیز
کرمیلزمعتبر،زوزنشدنیزپستیزکردالتزمتحدهز

اکشتهزبدشید.زبرکیزکرجدازحسدب،زبهزوبزسدرتز
www.ssa.gov/myaccountز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زمرکجعهزکنید.زالزمزکستزبهزکمکزرکیزکزز
شرکدیزمدزایزکحرکززهورتزکدیبر،زحسدبیزکرجدازکنیدز

وزکززپیدمزوکیهزهدزبرکیزمرکحلزبعدیزپیرویزکنید.

Medicare
Medicareزبرندمهزبهدکشتیزهمگدنیزکشویزمدزبرکیز

کفرکاز65زسدلهزردزمسنزترزوزبرکیزبسیدییزکززکفرکاز
اچدیزکزکدیکفتداگیزکست.

https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.ssa.gov/pubs/FA-05-10058.pdf
https://www.socialsecurity.gov/myaccount
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نبدردزMedicareزیکزبدزMedicaidزکشتبدهزبگیررد.ز
Medicaidزرکزبرندمهزمرکقبتزهدیزبهدکشتیزبرکیز
کفرکازاکیکیزایآمدهدیزکمزوزمندبعزمحدوازکست.ز

کاکیکتزخدمدتزبهدکشتیزوزکنسدنیزردزکاکیکتزخدمدتز
کجتمدعیزبرندمهزMedicaidزیکزکجرکزمیزکنند.زبرخیز
کززکفرکازفقطزبرکیزرکزبرندمهزوکجدزشرکرطزهستند،ز
ایزحدلیزکهزبرخیزبرکیزهرزاوزبرندمهزMedicareزوز

Medicaidزوکجدزشرکرطزمیزبدشند.

Medicare قسمت های

زSecurityزSocialز)سوشدلزسکیویرتی(زشمدزیکزایز
Medicareزکصلیز)قسمتزAزوزقسمتزB(زثبتزندمز

میززکند.

ز MedicareزقسمتزAز)بیمهزبیمدیستدنی(زبهز	
پراکختزه رنهزمرکقبتزهدیزبیمدیستدنیزتوأمزبدز
بستریزشدنزایزبیمدیستدنزردزمرکک زپرستدییز

تخصصیز)بهزانبدلزبستریزشدنزایزبیمدیستدن(ز
برکیزمدتیزمحدوازکمکزمیزکند.زقسمتزAز

همچنینزه رنهزهدیزبرخیزکززمرکقبتزهدیزخدنگیز
وزمرکقبتزهدیزتسکینیزبیمدیکنزمرکحلزآخرززندگیز

یکزنی زپراکختزمیزکند.

ز MedicareزقسمتزBز)بیمهزپ شکی(زبهزپراکختز	
استم ازخدمدتزپ شکدنزوزسدررزکیکئهزاهندگدنز

خدمدتزمرکقبتی،زمرکقبتزهدیزسرپدری،ز
مرکقبتزهدیزایمدنیزخدنگی،زوزنی زپراکختزه رنهز
استگدهزهدیزپ شکیزبدزطولزعمرزکدیکرازبدال،زوز

برخیزخدمدتزپیشگیرکنهزکمکزمیزکند.

ز طرحزAdvantageزMedicareز)کهزقباًلزبدزعنوکنز	
قسمتزCزشندختهزمیزشد(زشدملزتمدمزم کردزوز
خدمدتزتحتزپوششزقسمتزAزوزقسمتزBز—ز

اکیوهدیزنسخهزاکی،زوزم کردیزبیشترزنظیرزبیندری،ز
شنوکریزوزاندکنپ شکیز—زکستزکهزایزرکزطرحز

تجمیعزگراردهزکست.

ز MedicareزقسمتزMedicare(زDزپوششزاکیوهدیز	
نسخهزکی(زبهزتدمینزه رنهزاکیوهدیزنسخهزکیز

کمکزمیزکند.

 Medicare چه کسی واجد شرایط دریافت
قسمت A )بیمه بیمارستانی( است؟

بیشترزکفرکازپسزکززیسیدنزبهز65زسدلگی،زکزز
م کردیزقسمتزAزبهرهزمندزمیزشوند.زکگرزوکجدز

شرکرطزایردفتزم کردیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زردزBoardزRetirementزRailroadز)هیئتز
بدزنشستگیزیکهزآهن(زبدشید،زبهزشکلزخواکدیزوکجدز

شرکرطزکرنزبیمهزنی زخوکهیدزبوا.زردزممکنزکستزبرز
مبندیزکدیزهمسرتدنز)کززجملهزهمسریزکهزکززویز
طالقزگرفتهزکرد(زوکجدزشرکرطزبدشید.زارگرکنزوکجدز
شرکرطزکرنزبیمهزمحسوبزمیزشوندززررکزکدیمندکنز

اولتیززفدقدزپوششزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زهستند،زکمدزمدلیدتزMedicareزیکزپراکختز

کراهزکند.

کگرزبهزمدتز24زمدهزم کردیزکزکدیکفتداگیزSocialز
Securityز)سوشدلزسکیویرتی(زیکزایردفتزکنید،زوکجدز
شرکرطزایردفتزبیمهزبیمدیستدنیز)قسمتزA(زخوکهیدز

بوا.

کگرزم کردیزکزکدیکفتداگیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زیکزبهزالیلزکرنکهزبهزکسکلروززآمیوتروفیکز

جدنبیز)بیمدییزلوزگررنگ(زمبتالزهستیدزایردفتز
میزکنید،زنیدزیزنیستزکهز24زمدهزصبرزکنیدزتدزوکجدز

شرکرطزگرارد.

همچنین،زکسیزکهزاچدیزندیسدریزاکئمزکلیهزبواهز
وزنیدزمندزاردلی زردزپیوندزکلیهزکست،زایزصویتیزوکجدز

شرکرطزقسمتزAزکستزکهزبهزکندکزهزکدفیزکدیزکراه،ز
ردزهمسرزردزفرزندزرکزکدیگرزوکجدزشرکرطزبدشد.

کگرزکرنزکل کمدتزیکزبرآویاهزنکنید،زممکنزکستزقدایز
بهزایردفتزبیمهزبیمدیستدنیزMedicareزبدشیدزبهز
شرطیزکهزرکزحقزبیمهزمدهدنهزیکزپراکختزکنید.ز
برکیزکسبزکطالعدتزبیشتر،زبدزشمدیهزیکرگدنزمدز
تمدسزبگیرردزردزبهزMedicare.govز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زمرکجعهزکنید.

برخیزکفرکازایزمعرضزخطرهدیزبهدکشتیز
زرستزمحیطیزوکجدزشرکرطز»قسمتزA«زهستندزوز
میزتوکنندزایز»قسمتزB«زوز»قسمتزD«زثبتزندمز

https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/medicare-costs-at-a-glance
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کنند.زکرنزکفرکازاچدیزبیمدییزمرتبطزبدزآزبستز)پنبهز
نسوز(زهستندزوزاستکمز10زسدلزپیشزکززتشخیصز
بیمدییزحدکقلز6زمدهزایزبخشزلینکلنزمونتدندزبواهزکند.

 B قسمت Medicare چه کسی واجد شرایط
است؟

تقرربًدزهمهزکفرکازوکجدزشرکرطزقسمتزAزمیزتوکنندزکزز
قسمتزBزبهرهزمندزشوند.زقسمتزBزکختیدییزکستز
وزشمدزمعمواًلزحقزبیمهزمدهدنهزمیزپراکزرد.زایزسدلز
2023،زحقزبیمهزمدهدنهزکستدندکیاز164.90$زکست.ز

برخیزکفرکازکهزایآمدزبیشتریزاکیند،زحقزبیمهز
بیشتریزپراکختزمیزکنند.

Medicare Advantage طرح های 

هرزکسزکهزاکیکیزقسمتزAزوزقسمتزBزبیمهز
بیمدیستدنیزMedicareزکستزمیزتوکندزبهزطرحز
AdvantageزMedicareزبپیوندا.زطرحزMedicareز

Advantageزشدملزکرنزطرحزهدیزبیمهزکست:

ز طرحزهدیزبیمهزMaintenanceزHealthز	
Organizationز)سدزمدنزحفظزسالمت،زHMO،ز

عالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی(.

ز طرحزهدیزبیمهزOrganizationزProviderزPreferredز	
)سدزمدنزکیکئهزاهندهزترجیحی،زPPO،زعالمتز

کختصدییزبهزکنگلیسی(.

ز طرحزهدیزبیمهزFee-for-ServiceزPrivateز)خدمدتز	
پولیزخصوصی،زPFFS،زعالمتزکختصدییزبهز

کنگلیسی(.

ز PlansزNeedsزSpecialز)طرحزهدیزنیدزهدیزخدص،ز	
SNPs،زعالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی(.

ممکنزکستزعالوهزبرزحقزبیمهزقسمتزMedicareزBز
خوا،زمجبویزبهزپراکختزحقزبیمهزمدهدنهزارگریزبهز

الیلزم کردیزکضدفیزکیکئهزشدهزتوسطزطرحزMedicareز
Advantageزبدشید.

 Medicare چه کسی می تواند برنامه
)قسمت D( را دریافت کند؟

هرزفرازبرخویاکیزکززMedicareزکصلیز)قسمتزAزردز
قسمتزB(،زوکجدزشرکرطزایردفتزپوششزاکیوهدیز
تجور یزطرحزMedicareزکستز)قسمتزD(.زم کردیز
قسمتزDزبهزعنوکنزرکزطرحزمستقلزردزموجوازایز

AdvantageزMedicareزمویازکستفداهزقرکیزمیزگیرند،ز
مگرزایزصویتیزکهزشمدزرکزطرحزprivateزMedicareز

PFFS(زfee-for-service(ز)خدمدتزپولیزخصوصیز
Medicare(زاکشتهزبدشید.زم کردیزاکیوریزایزهرز

اوزبرندمهزرکسدنزکست.زپیوستنزبهزطرحزاکیوهدیز
تجور یزMedicareزاکوطلبدنهزکست،زوزشمدزبهزالیلز

برخویاکییزکززکرنزپوششزبیمه،زبدردزحقزبیمهزمدهدنهز
بیشتریزپراکختزکنید.

چه زمان باید برای Medicare درخواست 
بدهم؟

کگرزایزحدلزحدضرزم کردزایردفتزنمیزکنید،زبدردزحدواز
3زمدهزقبلزکززویوازبهز65زسدلگیزخوا،زبدزمدزتمدسز
بگیرردزوزبرکیزبرندمهزMedicareزثبتزندمزکنید.زحتیز
کگرزتصمیمزندکیردزایز65زسدلگیزبدزنشستهزشورد،ز

بدززهمزبدردزبرکیزبرندمهزMedicareزثبتزندمزکنید.

کگرزهمزککنونزکززم کردیزSecurityزSocialز)سوشدلز
سکیویرتی(زردزکمکزه رنهزRetirementزRailroadز

Boardز)هیئتزبدزنشستگیزیکهزآهن(زبهرهزمندز
هستید،زچندزمدهزپیشزکززکرنزکهزوکجدزشرکرطز

Medicareزشورد،زبدزشمدزتمدسزمیزگیررمزوزکطالعدتز
الزمزیکزبرکیزشمدزمیزفرستیم.زکگرزایزرکیزکزز50ز

کردالتزمتحده،زوزردزکردلتزوکشینگتنزایزسی،زج کررز
مدیردندزشمدلی،زگوکم،زسدمدئوزآمررکد،زردزج کررزوررجینز

کردالتزمتحدهززندگیزمیزکنید،زمدزبهزصویتزخواکدیز
شمدزیکزایزبرندمهزMedicareزقسمتزAزوزقسمتزBز
ثبتزندمزمیزکنیم.زبدزکرنزوجوا،زکززآنجدئیکهزشمدزبدردز
برکیزقسمتزBزحقزبیمهزپراکختزکنید،زکرنزحقزیکز

اکیردزکهزآنزیکزیازکنید.

مدزبهزطویزخواکدیزشمدزیکزایزبرندمهزاکیوهدیز
نسخهزکیزMedicareز)قسمتزD(زثبتزندمزنخواهیمز

کرا.زقسمتزDزکختیدییزکستزوزشمدزبدردزآنز
یکزبهزصویتزکختیدییزکنتخدبزکنید.زبرکیزکسبز
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جدردتررنزکطالعدتزایبدیهزMedicare،زکززوبزسدرتز
Medicare.govزاردنزکنیدزردزبدزشمدیهزتلفنزیکرگدنز

4227-633-800-1زMEDICARE-800-1 وزردز
کگرزندشنوکزردزکمزشنوکزهستید،زبدزشمدیهز،TTYز

2048-486-877-1زتمدسزبگیررد.

توجه: اگر زمانی که برای اولین بار واجد شرایط 
شدید، در قسمت B و قسمت D ثبت نام نکنید 

ممکن است به دلیل تاخیر در ثبت نام، برای مدتی 
که پوشش قسمت B و قسمت D را دارید، مجبور 
به پرداخت جریمه شوید. همچنین ممکن است 
برای ثبت نام مجبور شوید منتظر بمانید که باعث 

تاخیر پوشش بیمه مربوطه شما خواهد شد.

 B ساکنان پورتوریکو یا کشورهای خارجی قسمت
را به طور خودکار دریافت نمی کنند. آنها باید این 
مزایا را خودشان انتخاب کنند. برای کسب اطالعات 

)Publication No. 05-10043(  بیشتر، به نشریه
 Medicare )نشریه شماره 10043-05، فقط به زبان 

انگلیسی( مراجعه کنید.

 Health Savings Account اگر دارای
)حساب پس انداز سالمت، HSA، عالمت 

اختصاری به انگلیسی( هستید

کگرززمدنیزکهزبرکیزبرندمهزMedicareزثبتزندمزمیزکنیدز
حسدبزHSAزاکیرد،زایزآنزصویتزنمیزتوکنیدززمدنیزکهز
بیمهزMedicareزشمدزشروعزمیزشوازایزحسدبHSAز
پراکختیزوزمشدیکتزاکشتهزبدشید.زکگرزپسزکززشروعز

شدنزبرندمهزMedicareزایزپراکختزبهزحسدبزHSAز
خوازمشدیکتزکنید،زممکنزکستزمحکومزبهزجررمهز

مدلیدتیزشورد.زکگرزتصمیمزاکیردزبهزحسدبزHSAزخواز
پراکختیزوزمشدیکتزاکشتهزبدشید،زنبدردزبرکیزم کردیز

SecurityزSocialز،Medicareز)سوشدلزسکیویرتی(،ز
ردزBoardزRetirementزRailroadز)هئیتزبدزنشستگیز

یکهزآهن،زRRB،زعالمتزکختصدییزبهزکنگلیسی(ز
ایخوکستزاهید.

توجه: پوشش حق بیمه رایگان قسمت A 6 ماه 
قبل از تاریخی که برای Medicare )یا مزایای 

Social Security/RRB )سوشال سکوریتی/هیئت 
بازنشستگی راه آهن((، درخواست می دهید 

شروع می شود، اما قبل از 1امین ماهی که واجد 

شرایط برنامه Medicare شدید، آغاز نخواهد شد. 
برای اجتناب از جریمه مالیاتی، باید حداقل 6 

ماه قبل از اینکه برای برنامه Medicare درخواست 
می کنید، مشارکت و پرداخت به حساب HSA خود 

را متوقف کنید.

 »کمک بیشتر« در پرداخت هزینه های 
Medicare داروهای نسخه دار

کگرزمندبعزوزایآمدزشمدزکندازکست،زممکنزکستزبرکیز
پراکختزاکیوهدیزنسخهزاکیزخوازایزبرندمهزMedicareز
قسمتزD،زوکجدزایردفتزکمکزبیشترزبدشید.زنقشز

مدزکرنزکستزکهزشمدزیکزکززچگونگیزوکجدزشرکرطز
بوان،زآگدهزکنیمزوزایخوکستزشمدزیکزبرکیزایردفتز

کمکزبیشتر،زبهزجرردنزبیندکزرم.زبرکیزآگدهیزکززکرنکهز
وکجدزایردفتزکرنزکمکزهدزهستیدزردزبرکیزایخوکستز
آن،زبدزشمدیهزیکرگدنزمدزتمدسزبگیرردزردزبهزوبسدرتزمدز
بهزنشدنیزwww.ssa.gov/extrahelpز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زمرکجعهزکنید.

Medicare کمک برای هزینه های دیگر

کگرزایآمدزوزمندبعزمحدوایزاکیردزممکنزکستزکردلتز
شمدزحقزبیمهزMedicareزشمدزوزایزبرخیزموکیا،ز

سدررزه رنهزهدیزپ شکیز»نقدی«،زمدنندزکسویکتزوز
سهمزبیمهزیکزبرکیزشمدزپراکختزنمدرد.

تنهدزکردلتزشمدزمیزتوکندزایزکرنزمویازتصمیمزبگیراز
کهزآردزشمدزوکجدزایردفتزکمک،زتحتزکرنزبرندمهز

هستیدزردزخیر.زکگرزخوازیکزوکجدزشرکرطزمیزاکنید،ز
بدزMedicaid،زخدمدتزکجتمدعیزردزافترزخدمدتز
بهدکشتیزوزکنسدنیزتمدسزبگیررد.زبدزمرکجعهز
بهزMedicare.gov/contactsز)فقطزبهززبدنز

کنگلیسی(زردزگرفتنزشمدیهزMEDICARE-800-1ز
4227-633-800-1؛ز2048-486-877-1ز:TTYز

میزتوکنیدزشمدیهزآنهدزیکزایردفتزکنید.

https://www.medicare.gov/
https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
https://www.ssa.gov/extrahelp
https://medicare.gov/contacts
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 Social Security برخی حقایق درباره
)سوشال سکیوریتی(

 Social Security میانگین مزایای ماهیانه
)سوشال سکیوریتی( برآورد شده در سال 

2023
ز زهمهزشدغالنزبدزنشسته:ز$1,827	

ز شدغلزبدزنشستهزفقطزبدزرکزهمسرزسدلخویاه:ز	
$2,972

ز شدغالنزکزکدیکفتداه:ز$1,483	

ز شدغلزکزکدیکفتداهزبدزهمسرزجوکنزوزحدکقلز1ز	
فرزند:ز$2,616

ز همهزبیوهزهدیززنزوزمرازسدلخویاه:ز$1,704	

ز مرازردززنزبیوهزجوکنزاکیکیز2زفرزند:ز$3,520	

نرخ های پرداخت ماهیانه SSI سال 2023

)شدملزمبدلغزکضدفیزکردلتی،زایزصویتزوجوا،ز
نمیزشوا(

ز 914$زبرکیزرکزنفر	

ز 1,371$زبرکیزرکززوج	

تماس با ما
چندرنزیوشزبرکیزتمدسزبدزمدزوجوازاکیا،زکزجملهز

کززطررقزکرنترنت،زتلفن،زوزمرکجعهزحضویی.زمدزکرنجدز
آمداهزپدسخگوریزبهزپرسشزهدیزشمدزوزخدمتزبهز

شمدزهستیم.زSecurityزSocialزبیشزکزز85زسدلز
کستزکهزبدزتأمینزم کردزوزحمدرتزمدلیزکززمیلیونزهدز

نفرزایزطولزسفرززندگیزشدن،زبهزکمنیتزکمروززوزفراکز
کمکزکراهزکست.ز

از وب سایت ما دیدن کنید 

یکحتزتررنزیوشزبرکیزکنجدمزکمویزمربوطزبهزSocialز
Securityزبهزصویتزآنالرنزکززطررقزوبزسدرتزکرنز

سدزمدنزبهزنشدنیزwww.ssa.govز)بهززبدنزهدیز
کنگلیسیزوزکسپدنیدری(زمیزبدشد.زبدزبدزاردزکززکرنز

وبزسدرت،زمیزتوکنیدزکدیهدیززردایزیکزکنجدمزاهید.ز
برخیزکززکرنزخدمدتزفقطزبهززبدنزکنگلیسیزایز

استرسزمیزبدشند.زبرکیزکمکزبهزشمدزایزکنجدمزکمویز
،SocialزSecurityمربوطزبهز

ز برکیزprescriptionزMedicareزwithزHelpزExtraز	
costsزplanزdrugز)کمکزهدیزکضدفیزایبدیهز

ه رنهزهدیزطرحزاکیوهدیزنسخهزکیز)Medicareز
)فقطزبهززبدنزکنگلیسی(زایخوکستزاهید.

ز برکیزککثرزکنوکعزم کردز)فقطزبهززبدنزکنگلیسی(ز	
ایخوکستزاهید.

ز نسخهزهدریزکززنشرردتزمدز)بهززبدنزهدیزمختلف(زیکز	
پیدکزکنید.

ز پدسخزپرسشزهدیزمتدکولز)بهززبدنزهدیزکنگلیسیز	
وزکسپدنیدری(زیکزایردفتزکنید.

وقتیزرکزحسدبزSocial Securityزmyزشخصیز
)فقطزبهززبدنزکنگلیسی(زیکزکرجدازمیزکنید،زمیزتوکنیدز

کدیهدیزبهزمرکتبزبیشتریزیکزکنجدمزاهید.ز

ز  Social Security Statementز	
)کظهدیندمهزSecurityزSocial(زخوازیکزمرویزکنید.

ز عوکردزخوازیکزتأریدزکنید.ز	

ز برآویاهدیزم کردیزآرندهزیکزایردفتزکنید.	

ز رکزندمهزتأریدزم کردزیکزچدپزکنید.ز	

ز کطالعدتزوکیر زمستقیمزخوازیکزتغییرزاهید.ز	

ز برکیزتعورضزکدیتزMedicareزایخوکستزبدهید.ز	

ز رکزSSA-1099/1042Sزجدرگ رنزایردفتزکنید.	

ز کگرزهیچزتغییریزندکشتهزکردزوزکردلتزشمدزمشدیکتز	
میزکند،زبرکیزرکزکدیتزSecurityزSocialزجدرگ رنز

ایخوکستزبدهید.

استرسیزبهزحسدبSocial Securityزmyزشخصیز
ممکنزکستزبرکیزکدیبرکنزخدیجزکززکردالتزمتحدهز

محدوازبدشد.

https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/i1020/
https://www.socialsecurity.gov/applyforbenefits
https://www.ssa.gov/pubs/
https://faq.ssa.gov/
https://www.socialsecurity.gov/myaccount/
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
https://www.ssa.gov/myaccount/direct-deposit.html
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
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کگرزنمیزتوکنیدزکززخدمدتزآنالرنزمدزکستفداهزکنید،ز
وقتیزبدزکاکیهزSecurityزSocialزمحلیزردزشمدیهز

800زیکرگدنزملیزمدزتمدسزبگیررد،زمیزتوکنیمز
تلفنیزبهزشمدزکمکزکنیم.زهمچنین،زایزصویتز

ایخوکستزشمد،زخدمدتزترجمهزشفدهیزیکرگدنز
یکزکیکئهزمیزاهیم.زمیزتوکنیدزکطالعدتزافترزمحلیز

خوازیکزبدزوکیاکرانزکدزپستیز)ZIP(زخوازایزصفحهز
وبزموقعیتزردبزکاکیکتزمدزپیدکزکنیدز)بدزکرنکهز

»موقعیتزردبزکاکیکت«زفقطزبهززبدنزکنگلیسیزموجواز
کست،زمیزتوکنیدزبدزوکیاکرانزکدزپستیز)ZIP(زخوا،ز

ن ارکزتررنزکاکیهزمحلیزیکزپیدکزکنید(.

میزتوکنیدزکززطررقزشمدیهز1213-772-800-1زبدزمدز
تمدسزبگیرردز—زردزکگرزندشنوکزردزکمزشنوکزهستید،ز

کززشمدیهزTTYزمد،زرعنیز0778-325-800-1،ز
کستفداهزکنیدز—ززمدنزتمدسزبینزسدعتز8:00زصبحز

تدز7:00زبعدکزظهرزیوزهدیزاوشنبهزتدزجمعهزکست. 
 Social زمان های انتظار برای گفتگو با نماینده

Security به طور معمول روزهای چهارشنبه تا 
جمعه یا ساعات پایانی روز کوتاه تر است.زبرکیز
خدمدتزترجمهزشفدهیزیکرگدنزمد،زیویزخطزبمدنیدز
وزایزحینزفرمدنزهدیزسدمدنهزصوتیزخواکدیزمدزبهز

زبدنزکنگلیسی،زسدکتزبمدنیدزتدزرکزنمدرندهSocialز
Securityزپدسخزبدهد.زنمدرندهزSecurityزSocialزبرکیز
کمکزایزخصوصزتمدسزشمد،زبدزرکزمترجمزشفدهیز

تمدسزخوکهدزگرفت.

زهمچنین،زخدمدتزتلفنیزخواکدیززردایزیکز24زسدعتز
شبدنهزیوززبهززبدنزهدیزکنگلیسیزوزکسپدنیدریزکیکئهز

میزاهیمزتدزنیدزیزبهزصحبتزبدزنمدرندهزSocialز
Securityزندکشتهزبدشید.ز

کگرزمدکیکیزاکیردزکهزمدزبدردزببینیم،زبهزردازاکشتهز
بدشیدزکهزبدردزردزکصلزمدکیازیکزکیکئهزاهید؛زوزایز

صویتزکیکئهزکپیزآنهد،زکپیزهدزبدردزتوسطزسدزمدنز
صدایزکنندهزتأریدزشدهزبدشد.

Social Security Administration
PublicationزNo.10024-05ز-FAز|زJanuary2023ز

ایازم کرد
UnderstandingزtheزBenefitsز)Farsi(

ProducedزandزpublishedزatزU.S.زtaxpayerزexpense
تهیهزوزمنتشرزشدهزبدزپولزمدلیدتزشهروندکنزکردالتزمتحده

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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