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این یک نمونه است و بیانگر «صورتوضعیت  Social Securityشخصیشده شما ،که به زبان انگلیسی یا اسپانیایی در دسترس
است ،نیست.

مزایای بازنشستگی

این برآوردهای شخصی بر اساس درآمدهای شما تا به
امروز است و فرض بر آن است که درآمد شما تا زمان
شروع مزایا  54,489دالر در سال باقی خواهد ماند .برای
کسب اطالعات بیشتر در مورد مزایای بازنشستگی ،به
 ssa.gov/benefits/retirement/learn.htmlمراجعه کنید
(فقط به زبان انگلیسی موجود است).

مزایای ازکارافتادگی

شما اعتبار کافی را جهت واجد شرایط بودن برای دریافت
مزایای ازکارافتادگی کسب کردهاید .اگر االن ازکارافتاده
ً
تقریبا  2,083دالر در
شوید ،مبلغ پرداختی ماهانه به شما
ماه خواهد بود.

مزایای بازماندگان

شما اعتبار کافی را جهت دریافت مزایای بازماندگان برای
اعضای واجد شرایط خانواده خود کسب کردهاید .اگر امسال
فوت کنید ،اعضای خانواده شما که ممکن است واجد
شرایط دریافت مزایای ماهانه باشند عبارتاند از:
 1,562دالر
فرزند زیر سن قانونی:
همسر ،در صورتی که از کودک معلول
 1,562دالر
یا کودک  16سال به پایین مراقبت میکند:
همسر ،اگر مزایا از سن بازنشستگی
 2,083دالر
کامل شروع شود:
مجموع مزایای خانواده نباید بیشتر
 3,802دالر
از این مقدار شود:
همسر یا فرزند زیر سن قانونی شما ممکن است واجد شرایط
دریافت غرامت فوت یکباره اضافی به مبلغ  255دالر باشد.
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Medicare

سن شروع مزایای بازنشستگی

شما اعتبار کافی را جهت واجد شرایط بودن برای دریافت
مزایای بازنشستگی کسب کردهاید .جهت واجد شرایط
شدن برای مزایا ،شما از طریق کار خود ،حداکثر تا چهار
اعتبار در هر سال «اعتبار» کسب میکنید .بر اساس تاریخ
تولد شما ،سن بازنشستگی کامل شما  67است 5 :آوریل
 .1962همانگونه که در نمودار نشان داده شده است،
شما میتوانید در هر زمانی ،بین  62تا  70سالگی ،شروع
به دریافت مزایا کنید .بهازای هر ماهی که برای شروع
دریافت مزایای خود منتظر بمانید ،مزایای ماهانه شما
تا آخر عمر بیشتر خواهد بود.

مزایای بازنشستگی ماهانه شخصی برآوردها (بسته به
سنی که شروع میکنید)

شما اعتبار کافی را جهت واجد شرایط بودن برای Medicare
در سن  65سالگی دارید Medicare .برنامه بیمه سالمت
فدرال برای افراد زیر است:
افراد  65سال به باال،
زیر  65سال با معلولیتهای خاص و
افراد مبتال به «بیماری کلیوی در مرحله نهایی» ( ،ESRD
مخفف ( )End-Stage Renal Diseaseنارسایی دائمی
کلیه که نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارد) با هر سنی.
حتی اگر در سن  65سالگی بازنشسته نمیشوید ،ممکن
است الزم باشد ظرف مدت  3ماه از روز تولد  65سالگی
خود برای  Medicareثبتنام کنید تا مشمول جریمه
مادامالعمر تأخیر در ثبتنام نشوید .اگر بهواسطه کارتان
تحت پوشش طرحهای سالمت گروهی خاصی باشید،
ممکن است قوانین خاصی درباره شما اعمال شود.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره  ،Medicareبه
( medicare.govفقط به زبان انگلیسی موجود است) یا
( ssa.gov/medicareفقط به زبان انگلیسی موجود است)
مراجعه کنید یا با شماره تلفن 1-800-MEDICARE
 ))1-800-633-4227( )TTY 1-877-486-2048تماس
بگیرید.

ً
قبال بازبینی کرده است و ممکن است برای
مبنای برآوردهای ما برای مزایا ،قانون فعلی است که کنگره
انجام دادن تغییرات الزم ،دوباره بازبینی شود .برای کسب اطالعات بیشتر درباره آینده  ،Social Securityبه
 ssa.gov/ThereForMeمراجعه کنید (فقط به زبان انگلیسی موجود است).

سوابق درآمد

سابقه درآمد خود را در زیر بررسی کنید تا از صحت آن
مطمئن شوید .دلیل اهمیت این موضوع این است که
مبنای ما برای مزایای پرداختی به شما در آینده ،سوابق
ما از درآمدهای شما است .سقف درآمدی برای پرداخت
مالیاتهای  Social Securityدر هر سال وجود دارد.
درآمدهای باالتر از این سقف در سوابق درآمد شما ثبت
نمیشود .ما سوابق درآمد سالهای قبلی شما را ترکیب
کردهایم ،اما میتوانید آنها را بهصورت آنالین از طریق
 my Social Securityمشاهده کنید .اگر خطایی پیدا کردید
سوابق کامل درآمد خود را بهصورت آنالین مشاهده کنید و با
 1-800-772-1213تماس بگیرید.

سال کاری

1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

درآمد مشمول
مالیات برای Social
Security
دالر

2,142
87,102
246,069
34,147
34,846
36,021
38,032
39,711
41,829
43,971
45,170
44,603
45,666
47,093
48,560
49,095
50,605
51,996
52,108
53,251
53,966
54,559
54,489
هنوز ثبت نشده است

درآمد مشمول مالیات
برای Medicare
(شروع از )1966

2,142
87,102
246,069
34,147
34,846
36,021
38,032
39,711
41,829
43,971
45,170
44,603
45,847
47,093
48,560
49,095
50,605
51,996
52,108
53,251
53,966
54,559
54,489

دالر

مالیاتهای پرداختشده

برآورد مجموع مالیاتهای  Social Securityو Medicare
پرداختشده در طول دوران کاری شما بر اساس سوابق
درآمد شما:

مالیاتهای Social Security
پرداختی شما 75,568:دالر
دالر کارفرما(یان) 77,498 :دالر

مالیاتهای Medicare
پرداختی شما18,158 :
کارفرما(یان) 18,158 :دالر

( SSA.govفقط به زبان انگلیسی موجود است)
(Form SSA-7005-FA-SAMPLE )01/2022

درآمدهایی که تحت پوشش  Social Securityنیست

همچنین ممکن است درآمدهایی حاصل از کار داشته
باشید که تحت پوشش  Social Securityنیست .این
کار ممکن است برای دولت فدرال ،ایالتی یا محلی یا در یک
کشور خارجی انجام شده باشد.

اگر در طرح بازنشستگی شرکت دارید یا بر اساس کاری
مستمری دریافت میکنید که برای آن مالیات Social
 Securityپرداخت نکردهاید ،ممکن است مزایای شما کاهش
یابد .برای کسب اطالعات بیشتر ،به ssa.gov/gpo-wep
مراجعه کنید (فقط به زبان انگلیسی موجود است).

نکات مهمی که باید بدانید مزایای Social
 Securityشما

قرار نیست مزایای  Social Securityتنها منبع درآمد
بازنشستگی شما باشد .برای اطمینان از داشتن
پول کافی هنگام بازنشستگی ،ممکن است به
دیگر پساندازها ،سرمایهگذاریها ،مستمریها ،یا
حسابهای بازنشستگی نیاز داشته باشید.
برای اینکه واجد شرایط مزایای بازنشستگی باشید ،نیاز
به حداقل  10سال کار ( 40اعتبار) دارید .مقدار مزایای
شما بر اساس باالترین درآمدتان در سابقه  35ساله
است .اگر سابقه درآمدی شما کمتر از  35سال باشد،
سالهای بدون کار  0محسوب میشوند و ممکن است
مقدار مزایای شما را کاهش دهند.
میزان مزایا را متناسب با هزینههای زندگی تعدیل
خواهیم کرد تا مطابق با تورم باشد.
سن درخواست مزایا روی مقدار مزایا برای همسر
بازمانده تأثیر خواهد داشت.
اگر مزایای بازنشستگی یا ازکارافتادگی دریافت میکنید،
همسر و فرزندان شما نیز ممکن است واجد شرایط
دریافت مزایا باشند.
اگر طالق گرفتهاید و بهمدت  10سال متأهل بودید،
ممکن است بتوانید از مزایای سوابق همسر سابق
خود استفاده کنید .اگر همسر مطلقه شما از سوابقتان
مزایایی دریافت میکند ،این موضوع بر مقدار مزایای شما
یا همسر فعلی شما تأثیری نمیگذارد.
هنگامیکه برای مزایای بازنشستگی یا مزایای مربوط
به همسر درخواست میدهید ،ممکن است الزم باشد
برای مزایای دیگر نیز درخواست دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مزایا برای خود و
خانوادهتان ،به ssa.gov/benefits/retirement/planner/
 applying7.htmlمراجعه کنید (فقط به زبان انگلیسی
موجود است).
در صورتی که آماده درخواست هستید ،به وبسایت ما
به نشانی ssa.gov/benefits/retirement/apply.html
مراجعه کنید (فقط به زبان انگلیسی موجود است).
صورتحساب بهصورت ساالنه بهروز میشود.
صورتحساب پس از درخواست شما ،بهصورت آنالین یا از
طریق پست در اختیارتان قرار میگیرد.

برای اطالعات بیشتر ،به سایت  Languages | SSAمراجعه کنید

