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بازنشستگی برای هر کسی متفاوت است
بازنشستگی برای همه افراد به یک شکل نیست. از آنجایی که Social Security فراتر از صرفاً مزایای بازنشستگی 

است، می خواهیم اطالعاتی را که جهت برنامه ریزی برای بازنشستگی و تصمیم گیری آگاهانه نیاز دارید در اختیارتان 
قرار دهیم. این سند به شما کمک خواهد کرد.

درآمد اساس کار است
احتمااًل از همان ابتدا که شروع به کار کرده اید مالیات های Social Security و Medicare )اگر خویش فرما هستید، با 

نام های مالیات های FICA یا SECA نیز شناخته می شود( را پرداخت کرده اید. اطالعات بیشتر درباره این مالیات ها 
را می توانید در www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf کسب کنید )فقط به زبان 

انگلیسی موجود است(.»صورت وضعیت Social Security« شما حاوی اطالعاتی درباره سوابق درآمد شما و 
مالیات های Social Security و Medicare پرداختی شماست و تخمین هایی برای مزایای مربوط به بازنشستگی، 

ازکارافتادگی و بازماندگان در آینده ارائه می کند.از »صورت وضعیت« برای بررسی درآمدهای خود در هر سال استفاده 
کنید.از این درآمدها به منظور تعیین واجد شرایط بودن شما برای مزایای Social Security و میزان مزایای شما 

استفاده می شود.اگر خطایی در سوابق درآمدتان مشاهده کردید، آن را به ما گزارش دهید. با نحوه انجام دادن این 
کار، در www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf آشنا شوید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(. 

به خاطر داشته باشید
قرار نیست Social Security تنها منبع درآمد شما در دوران بازنشستگی باشد.به طور متوسط، Social Security حدود 

40 درصد از درآمد ساالنه قبل از بازنشستگی شما را پرداخت خواهد کرد، اگرچه ممکن است این موضوع به طور 
قابل توجهی بر اساس شرایط هر فرد متفاوت باشد.سن بازنشستگی کامل شما 67 سال است. شروع مزایای 

بازنشستگی قبل از سن کامل بازنشستگی )در سن 62 سالگی( این درصد را کاهش می دهد و شروع مزایا پس 
www. از سن بازنشستگی کامل )تا سن 70 سالگی( آن را افزایش می دهد. برای کسب اطالعات بیشتر، به

ssa.gov/pubs/EN-05-10035.pdf مراجعه کنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

پس انداز برای بازنشستگی
قرار نیست Social Security تنها منبع درآمد شما در دوران 

بازنشستگی باشد. برای زندگی راحت در دوران بازنشستگی، 
احتمااًل به پس اندازها، سرمایه گذاری ها، مستمری ها یا 

حساب های بازنشستگی دیگری نیاز خواهید داشت. از آنجایی 
که بازنشستگی شما ممکن است 20 سال یا بیشتر طول بکشد، 

مهم است که برنامه ریزی مالی خود را هرچه زودتر شروع کنید.
اگر در محل کارتان برنامه بازنشستگی دارید، حتماً از نحوه 	 

کارکرد آن مطلع شوید تا بتوانید بهترین بهره را از آن ببرید.
ممکن است کارفرمای شما بخشی از سهم مشارکت 
طرح بازنشستگی شما یا همه آن را پرداخت کند. اگر 
کارفرمای شما طرحی ارائه نمی دهد، راه های دیگری 
وجود دارند که خودتان پس انداز و سرمایه گذاری کنید. 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه پس انداز، به 

 www.savingmatters.dol.gov/employees.htm
مراجعه کنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

هر چه زودتر پس انداز را شروع کنید، فرصت بیشتری برای ایجاد 	 
درآمد بازنشستگی تان خواهید داشت. برای کسب اطالعات بیشتر درباره سرمایه گذاری و پس انداز، سری به 

وب سایت www.investor.gov بزنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.
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هر مقداری که بتوانید پس انداز کنید، پس اندازتان به تدریج و با گذشت زمان افزایش خواهد یافت. می توانید 	 
www.investor.gov/additional-resources/free- :محاسبه گر پس انداز را در این نشانی پیدا کنید

financial-planning-tools/compound-interest-calculator )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

Social Security در هنگام بازنشستگی کنارتان خواهد بود
مالیات های Social Security پرداختی شما به »صندوق های امانی Social Security« واریز می شوند که برای پرداخت 

مزایا به ذی نفعان فعلی از آنها استفاده می شود.برآورد هیأت امنای Social Security این است که، بر مبنای قانون 
فعلی، »صندوق های امانی« قادر خواهند بود تا سال 2034  مزایا را به طور کامل و سر موعد پرداخت کنند.در سال 
Social Security  ، 2034 همچنان قادر خواهد بود حدود 780  دالر از $1,000 مزایای برنامه ریزی شده را پرداخت کند. 
اطالعات بیشتر را می توانید در www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10229.pdf کسب کنید 

)فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

تا زمانی که در قید حیات هستید، مزایا پابرجاست
تا زمانی که در قید حیات هستید، مزایای Social Security شما پابرجاست. »محاسبه گر امید به 

زندگی« ما می تواند بر اساس سن و جنسیت شما تخمینی تقریبی از مدت زندگی شما ارائه دهد: 
www.ssa.gov/planners/lifeexpectancy.html )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

ازکارافتادگی به دلیل معلولیت ذهنی یا جسمی
ازکارافتادگی در هر سنی ممکن است رخ دهد. اگر به دلیل معلولیت ذهنی یا جسمی قادر به کار کردن نباشید و 

واجد شرایط خاصی باشید، شما و خانواده تان می توانید مزایای ازکارافتادگی Social Security را دریافت کنید. برای 
کسب اطالعات بیشتر، به www.ssa.gov/disability مراجعه کنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

مزایا برای اعضای خانواده
حتی قبل از سال های بازنشستگی، Social Security در کنار شماست. در صورت فوت شدن شخص، کودک و زن 
یا مرد بیوه بازمانده می توانند از مزایای بازماندگان بهره مند شوند تا به آنها کمک کند از پس مشکالت مالی برآیند. 

برای کسب اطالعات بیشتر، به www.ssa.gov/pubs/EN-05-10084.pdf مرا جعه کنید )فقط به زبان انگلیسی 
موجود است(.

تاثیر سایر طرح های بازنشستگی
اکثر طرح های مستمری یا سایر طرح های بازنشستگی هیچ گونه تأثیری بر مزایای Social Security شما ندارند. 

اما اگر در یک طرح بازنشستگی مشارکت می کنید یا بر اساس کاری که برای آن مالیات Social Security پرداخت 
نکرده اید مستمری دریافت می کنید، ممکن است مزایای شما کاهش یابد. برای کسب اطالعات بیشتر، به 

www.ssa.gov/gpo-wep مراجعه کنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

ما در کنار شماییم
يغطي Social Security حوالي 96% من العاملین األمريكیین. للتعرُّف على المزيد حول Social Security وماذا يعني 

حدود 96 درصد از شاغالن آمریکایی تحت پوشش Social Security هستند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره 
Social Security و معنای آن برای شما، به www.ssa.gov مراجعه کنید )فقط به زبان انگلیسی موجود است(.

معكم طوال رحلة الحیاة
ر أن Social Security معك طوال رحلة الحیاة. تعرَّف على كیفیة ذلك على الموقع  تذكَّ

www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf )متوفر باللغة 
اإلنجلیزية فقط(.
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