
Bảng Kê Social Security 
của Quý Vị

WANDA WORKER Ngày 3 Tháng Một, 2022

Phúc Lợi Hưu Trí
Quý vị đã nhận đủ điểm tích lũy để đủ điều kiện nhận 
phúc lợi hưu trí. Để đủ điều kiện hưởng phúc lợi, quý vị 
sẽ kiếm “điểm tích lũy” (“credit”) thông qua sở làm của 
quý vị – tối đa bốn điểm tích lũy mỗi năm. Tuổi nghỉ hưu 
đầy đủ của quý vị là 67, căn cứ ngày sinh của quý vị: 5 
Tháng Tư, 1962. Như thể hiện trong bảng này, quý vị 
có thể bắt đầu hưởng phúc lợi của mình bất cứ lúc nào 
trong khoảng thời gian từ 62 đến 70 tuổi. Đối với mỗi 
tháng quý vị chờ để bắt đầu hưởng phúc lợi của 
mình, phúc lợi hằng tháng của quý vị sẽ cao hơn, 
điều này áp dụng trong suốt phần đời còn lại của 
quý vị.
Các ước tính được cá nhân hóa này dựa trên thu hập của 
quý vị cho đến nay và giả định rằng quý vị tiếp tục kiếm 
được $54.489 mỗi năm cho đến khi quý vị bắt đầu hưởng 
phúc lợi của mình. Để tìm hiểu thêm về phúc lợi hưu trí, 
hãy truy cập ssa.gov/benefits/retirement/learn.html (chỉ 
có bằng tiếng Anh).

Phúc Lợi Khuyết Tật
Quý vị đã nhận đủ điểm tích lũy để đủ điều kiện hưởng 
phúc lợi khuyết tật. Nếu hiện tại quý vị đã bị khuyết tật, 
khoản thanh toán hằng tháng của quý vị sẽ vào khoảng 
$2.083 mỗi tháng.

Ước Tính Phúc Lợi Hưu Trí Hằng Tháng
Được Cá Nhân Hóa (Tùy Thuộc Độ Tuổi 
Quý Vị Bắt Đầu Hưởng Phúc Lợi)
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Số Tiền Phúc Lợi Hằng Tháng

$1.46562
$1.56963

$1.68164
$1.82765

$1.97366
$2.11967

$2.29168
$2.46369

$2.63470

Chúng tôi ước tính phúc lợi dựa trên luật hiện hành mà Quốc Hội đã sửa đổi trước đó và có thể sửa đổi lần nữa để giải 
quyết những thay đổi cần thiết. Tìm hiểu thêm về tương lai của Social Security tại ssa.gov/ThereForMe 
(chỉ có bằng tiếng Anh).

[Đây chỉ là ví dụ và không phản ánh Tuyên Bố Social Security của riêng quý vị, có sẵn bằng tiếng Anh hoặc 
Tây Ban Nha.]

Phúc Lợi cho Người Còn Sống
Quý vị đã nhận đủ điểm tích lũy cho các thành viên gia 
đình hội đủ điều kiện để nhận được các phúc lợi cho 
người còn sống. Nếu quý vị qua đời trong năm nay, các 
thành viên trong gia đình quý vị có thể đủ điều kiện 
hưởng phúc lợi hằng tháng bao gồm:

Người phối ngẫu hoặc trẻ vị thành niên của quý vị có thể 
hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi tử vong một lần là $255.

$1.562Trẻ vị thành niên:

$1.562
Người phối ngẫu, nếu đang chăm sóc trẻ 
khuyết tật hoặc trẻ nhỏ dưới 16 tuổi:

$2.083
Người phối ngẫu, nếu các phúc lợi bắt đầu ở độ 
tuổi nghỉ hưu đầy đủ:

$3.802
Tổng phúc lợi cho gia đình không được nhiều 
hơn:

Chương trình Medicare
Quý vị có đủ điểm tích lũy để đủ điều kiện hưởng 
Medicare ở tuổi 65. Medicare là chương trình bảo hiểm 
y tế liên bang dành cho:
• người từ 65 tuổi trở lên.
• người dưới 65 tuổi và có một số khuyết tật nhất 

định, và
• người ở độ tuổi bất kỳ đang mắc End-Stage Renal 

Disease (Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối, từ viết tắt 
Tiếng Anh là ESRD) (suy thận vĩnh viễn cần phải 
thẩm tách máu hoặc ghép thận).

Ngay cả khi không nghỉ hưu ở tuổi 65, quý vị vẫn nên 
đăng ký Medicare trong vòng 3 tháng kể từ sinh nhật 
thứ 65 của mình để tránh bị phạt ghi danh muộn 
trọn đời. Các quy tắc đặc biệt có thể được áp dụng 
nếu quý vị được bao trả bởi một số chương trình y tế 
nhóm nhất định thông qua sở làm.
Để biết thêm thông tin về Medicare, hãy truy cập 
medicare.gov (chỉ có bằng tiếng Anh) hoặc 
ssa.gov/medicare (chỉ có bằng tiếng Anh) hoặc gọi số 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
(TTY 1-877-486-2048).

https://www.ssa.gov/benefits/retirement/learn.html
https://www.ssa.gov/ThereForMe
https://www.medicare.gov
https://www.ssa.gov/medicare


Năm Làm 
Việc

Thu Nhập  
Chịu Thuế cho 
Social Security

Thu Nhập 
Chịu Thuế cho 
Medicare (bắt 
đầu từ 1966)

1971-1980 $ 2.142 $ 2.142 
1981-1990 87.102 87.102
1991-2000 246.069 246.069

2001 34.147 34.147
2002 34.846  34.846  
2003 36.021 36.021 
2004 38.032  38.032  
2005 39.711 39.711 
2006 41.829 41.829
2007 43.971 43.971
2008 45.170 45.170
2009 44.603 44.603
2010 45.666 45.847
2011 47.093 47.093
2012 48.560 48.560
2013 49.095 49.095
2014 50.605 50.605
2015 51.996 51.996
2016 52.108 52.108
2017 53.251 53.251
2018 53.966 53.966
2019 54.559 54.559
2020 54.489 54.489
2021 Chưa được ghi nhận

Thu Nhập Không Thuộc Phạm Vi 
Social Security
Quý vị cũng có thể có thu nhập từ công việc 
không thuộc phạm vi của Social Security. Công 
việc này có thể nhằm phục vụ chính quyền liên bang, 
tiểu bang hoặc địa phương hoặc ở nước ngoài.
Nếu quý vị tham gia vào một chương trình hưu trí hoặc 
nhận lương hưu dựa trên công việc mà quý vị không trả 
thuế Social Security, điều đó có thể làm giảm phúc lợi 
của quý vị. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập
ssa.gov/gpo-wep (chỉ có bằng tiếng Anh).

Những Điều Quan Trọng Cần Biết 
Phúc Lợi Social Security của Quý Vị
• Phúc lợi Social Security không chủ định là nguồn 

thu nhập hưu trí duy nhất của quý vị. Quý vị có thể 
cần các khoản tiết kiệm, đầu tư, lương hưu

•  hoặc tài khoản hưu trí khác để đảm bảo quý vị có 
đủ tiền khi nghỉ hưu.

• Quý vị cần ít nhất 10 năm làm việc (40 điểm tích 
lũy) để đủ điều kiện hưởng phúc lợi hưu trí. Số tiền 
phúc lợi của quý vị sẽ dựa trên 35 năm có thu nhập 
cao nhất của quý vị. Nếu số năm có thu nhập của 
quý vị là dưới 35 năm, số năm không đi làm sẽ tính 
là 0 và có thể làm giảm số tiền phúc lợi của quý vị.

• Chúng tôi dùng các mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt 
để phúc lợi của quý vị sẽ theo kịp lạm phát.

• Độ tuổi quý vị yêu cầu hưởng phúc lợi sẽ ảnh hưởng 
đến số tiền phúc lợi cho người phối ngẫu còn sống 
của quý vị.

• Nếu quý vị được hưởng phúc lợi hưu trí hoặc khuyết 
tật, người phối ngẫu và con cái của quý vị cũng có 
thể đủ điều kiện

•  hưởng các phúc lợi.
• Nếu quý vị đã ly dị và thời gian hôn nhân trước đó là 

10 năm, quý vị có thể yêu cầu hưởng phúc lợi theo 
hồ sơ của người vợ/chồng cũ của mình. Nếu người 
phối ngẫu đã ly hôn của quý vị nhận phúc lợi theo hồ 
sơ của quý vị, điều đó không ảnh hưởng đến số tiền 
phúc lợi của người phối ngẫu hiện tại của quý vị.

• Khi quý vị nộp đơn hưởng phúc lợi hưu trí hoặc theo 
người phối ngẫu, quý vị cũng có thể được yêu cầu 
nộp đơn hưởng các phúc lợi khác.

• Để biết thêm thông tin về các phúc lợi dành cho 
quý vị và gia đình, hãy truy cập 

•  ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html 
(chỉ có bằng tiếng Anh).

• Khi quý vị đã sẵn sàng nộp đơn, hãy truy 
cập ssa.gov/benefits/retirement/apply.html (chỉ có 
bằng tiếng Anh).

• Bảng Kê này được cập nhật hằng năm. Tài liệu này 
sẽ được cung cấp theo yêu cầu, trực tuyến hoặc 
qua thư.

Form SSA-7005-VI-SAMPLE (01/22) 

Hồ Sơ Thu Nhập
Xem lại lịch sử thu nhập của quý vị dưới đây để đảm bảo 
các thông tin này đều chính xác. Điều này rất quan trọng 
vì chúng tôi sẽ xác định các phúc lợi trong tương lai dựa 
trên hồ sơ thu nhập của quý vị. Tiền thu nhập quý vị 
phải trả thuế Social Security mỗi năm là có giới hạn. Thu 
nhập vượt giới hạn này không thể hiện trong hồ sơ thu 
nhập của quý vị. Chúng tôi đã tổng hợp những năm có 
thu nhập trước đây của quý vị, nhưng quý vị vẫn có thể 
xem các thông tin này trực tuyến với my Social Security. 
Nếu quý vị phát hiện có sai sót khi xem hồ sơ thu 
nhập đầy đủ của mình trực tuyến, xin gọi
1-800-772-1213.

Thuế Đã Nộp
Tổng tiền thuế Social Security và Medicare ước tính được 
trả khi quý vị đi làm được dựa trên Hồ Sơ Thu Nhập của 
quý vị:
Thuế Social Security
Quý vị đã trả: $75.568
Hãng sở: $77.498

Thuế Medicare  
Quý vị trả: $18.158 
Hãng sở: $18.158

SSA.gov (chỉ có bằng tiếng Anh) Để biết thêm thông tin, xin vào trang Languages | SSA

https://www.ssa.gov/gpo-wep
https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html
https://www.ssa.gov/benefits/retirement/apply.html
https://SSA.gov
https://www.ssa.gov/site/languages/en/

