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آخرین اطالعات و تغیرات سال 2008

2008 آخرین اطالعات و تغیرات سال 2008

محدودیتهای درآمد
 کسانی که از مزایای سوشال سکیوریتی استفاده می کنند و به سن کامل بازنشستگی نرسیده اند تا زمانی که درآمد های آنان زیر محدودیت های اشاره ٬طبق قانون فدرال

۹  ماه است. سن بازنشستگی هر سال به تدریج 10 سال و 5٦ سن کامل بازنشستگی 421 می توانند همه مزایای خود را بگیرند. برای متولد ین سال ٬شده در زیر است
 سالگی برسد.7٦ و بعد از آن بدنیا آمده اند به 01۹٦افزایش می یابد تا برای اشخاصی که در سال 

2008 2007

محدودیتی بر درآمد ها وجود نداردمحدودیتی بر درآمد ها وجود ندارددر سن کامل بازنشستگی یا بیشتر 
  دالر13560 دالر۹6012 

2 ٬1 دالر بیشتر از حدبرای هر  دالر از مزایا کسر  ٬ دالر بیشتر از حدبرای هر زیر سن کامل بازنشستگی 1  دالر از مزایا کسر 2
می شودمی شود
  دالر36120  دالر34440

3 ٬1 دالر بیشتر از حدبرای هر  دالر از مزایا کسر  ٬ دالر بیشتر از حدبرای هر  1 می شود و این کار تا سالی که به سن کامل بازنشستگی می شود و این کار تا سالی که به سن کامل بازنشستگی در سالی که به سن کامل بازنشستگى می رسید دالر از مزایا کسر 3
برسید ادامه پیدا می کندبرسید ادامه پیدا می کند

 باید ٬ کارکنید٬ اگر در زمانی که از مزایای از کار افتادگی استفاده می کنیدمحدودیتهای درآمدی برای استفاده کنندگان از مزایای از کار افتادگی:
درآمدهایتان را به ما گزارش بدهید. گزارش کردن درآمدهایتان بستگی به مبلغ آن ندارد درآمدهایتان را باید به ما گزارش د هید هرچند که مبلغ آن کم باشد. در خالل یک 

 ماه طول میکشد )و لزومأ نباید پشت سر هم باشد( می توانید درآمد نا محدودی داشته و هنوز هم از مزایای کامل خود استفاده کنید. هنگامی ۹دوره آزمایشی شغلی که تا 
 ما تصمیم می گیریم که شما هنوز واجد شرایط برای دریافت مزایای از کار افتادگی هستید یا خیر. برای اینکه به شما کمک ٬ ماهه کاری به پایان میرسد۹که این دوره 

 شما ممکن است همینطور برای سایر موارد شغلی تشویقی واجد شرایط باشید. ٬شود که این دوره انتقالی را طی کرده و به کار برگردید
 دالر در ماه40۹ دالر در ماه۹00فعالیت مفید و مهم )غیر نابینا(

1570 دالر در ماه500فعالیت مفید و مهم ) نابینا(  دالر در ماه1
 دالر در ماه670 دالر در ماه640ماه دوره کار آزمایشی

آنچه عرضه می شود اطالعات جدید برای سال 2008 برای بسیاری از موارد از قبیل مالیات ها و مزایای سوشال سکیوریتی 
می باشد. طبق قانون هر ساله این اعداد بطور اتوماتیک تغییر می یابند تا برنامه را به صورت امروزی نگاه داشته و با افزایش 

سطح قیمت ها و دستمزدها همآهنگ سازد. چه شما در حال کار باشید و چه از مزایای سوشال سکیوریتی استفاده کنید این تغییرات 
برای شما مهم است.

اطالعات برای کسانی که در حال حاضربه مشغول کارهستند

)Medicare(مالیات های سوشال سکیوریتی و مدیکر 
2008 2007 مالیات های سوشال سکیوریتی

102000 دالر کارگر/ کارفرما )هر کدام( دالر۹7500 بر درآمد ها تا 6.2٪ بر درآمد ها تا 6.2٪

٪12.4 بر درآمد ها تا 102000 دالر اشخاصی که برای خود کار می کنند  دالر7500۹ بر درآمد ها تا ٪12.4
دشوناجبرمدآردبرتلیاماتارمقرسطتونداتو         می*

2008 2007  Medicare( مالیات های )مدیکر
٪1.45 بر همه درآمدها کارگر/ کارفرما )هر کدام( بر همه درآمدها٪1.45

2. * بر همه درآمدها٪۹ * بر همه درآمدها.٪۹2 اشخاصی که برای خود کار می کنند 
دشوناجبرمدآردبرتلیاماتارمقرسطتونداتو*        می

ییامزردهایتدکراینوکنیدمیکسبیتدکرکنید،میرکاکهمیهنگا—یرکایهایتدکر ی ابر.دشومیرمنظوشمایتیرسکیولشاسو                         ا
ن آیابرکهدرادئییاامزعنوبههمچنینونسنتابهبستگیشمازنیادرمویتدکرداتعد.یدروآستبدیتدکرمعینیداتعدیدبا٬یدشویتیرسکیولشاسوییاامزیطاشر                             جداونکهآ

.ندرادزنیایتدکر0٤بهندشونشستگیزباییاامزیطاشرجداونکهآیابرمدمربیشتر.کنیدکسبیتدکررچهاتالساهرنیداتومیشما                         .هیدمیدضاتقا
2007 2007

1050 دالر یک کردیت بدست می آورد  دالر یک کردیت بدست می آورد1000

اطالعات برای کسانی که مزایای سوشال سکیوریتی دریافت می کنند



اطالعات برای کسانی که مزایای درآمد اضافی تأمین اجتماعی SSI دریافت می کنند 
پرداختهای ماهانه درآمد اضافی تأمین اجتماعی SSI )حداکثر( توسط دولت فدرال

2008 2007

637 دالر 623 دالر مجرد
۹56 دالر ۹34 دالر زوج

محدودیتهای درآمد ماهانه 

135۹ دالر 1331 دالر فرد مجردی که درآمدش تنها از دستمزد تأمین میشود
657 دالر 643 دالر فرد مجردی که درآمدش از دستمزد تأمین نمیشود

1۹۹7 دالر 1۹53 دالر زوجی که درآمدشان تنها از طریق دستمزد است
۹76 دالر ۹54 دالر زوجی که درآمدشان تنها از دستمزد تأمین نمیشود

توجه فرمائید: اگر دارای درآمدی هستید٬ مزایای ماهانه شما معموأل کمتر از حداکثر پرداختهای درآمد اضافی تأمین اجتماعی SSI است که توسط دولت 
فدرال پرداخت می شود. به یاد داشته باشید که باید همه درآمدتان را به ما گزارش کنید. بعضی از ایاالت پولی را به پرداخت های فدرال SSI اضافه می کنند. 

اگرشما در یکی ا ز این ایاالت ها زندگی می کنید٬ ممکن است برای پرداخت باالتری واجد شرایط باشید. در آمد شما ممکن است بیشتر از حدی باشد که 
خاطر نشان شده و هنوز هم واجد شرایط باشید. 

اطالعات برای کسانی که مدیکر Medicare دریافت می کنند
برای هماهنگ ماندن با افزایش هزینه های بهداشتی٬ بیشتر هزینه های مدیکر٬ Medicare امسال افزایش می یابند.

2008 2007

)A بیمه بیمارستانی )قسمت

1024 دالر ۹۹2 دالر برای 60 روز اول در بیمارستان٬ بیمار این مبلغ را 
می پردازد

256 دالر در روز 248 دالر در روز برای روز61 تا آخر روز ۹0 در بیمارستان٬ بیمار 
این مبلغ را می پردازد

512 دالر در روز 4۹6 دالر در روز اضافه بر ۹0 روز در بیمارستان٬ بیمار این مبلغ را 
می پردازد )تا 60 روز اضافى دیگر(

صفر دالر صفر دالر برای 20 روز اول در تأسیسات پرستاری حرفه ای٬ 
بیمار این مبلغ را می پردازد

128 دالر در روز 124 دالر در روز برای روز 21 تا آخر روز 100 در تأسیسات 
پرستاری حرفه ای٬ بیمار این مبلغ را می پردازد

حق بیمه ماهانه قسمت A: مبلغ ماهانه ای که برای خرید قسمت A مدیکر Medicareمی پردازید٬ به تعداد کردیتهای سوشال سکیوریتی بستگی دارد که 
کسب کرده اید. نسبت تعداد کردیتها به مبلغ پرداختی چنین است:

صفر دالر صفر دالر 40 کردیت
233 دالر در ماه 226 دالر در ماه 30 تا 3۹ کردیت
423 دالر در ماه 410 دالر در ماه کمتر از30 کردیت

:)B بیمه پزشکی )قسمت

۹6.40** دالر در ماه ۹3.50** دالر در ماه خق بیمه ماهانه
135 دالر در ماه 131 دالر در ماه Deductible مبلغ دبداکتبل

پس از آنکه بیمار مبلغ )دیداکتبل Deductible( )هزینه های درمانی که مسئولیت پرداخت آنها به عهده بیمار 
است( را پرداخت٬ قسمت B 80٪ هزینه خدمات تحت پوشش را می پردازد.

توجه فرمائید: اگر مدیکر )Medicare( دارید و درآمد شما پایین است٬ ایالت شما ممکن است حق بیمه های ماهانه مدیکر را بپردازد و در برخی از موارد مبلغ 
)دیداکتبل Deductible( و سایر مخارج پزشکی را که به عهده شما است نیز ایالت پرداخت خواهد کرد. برای کسب اطالعات بیشتر با سازمان کمکهای 

پزشکی منطقه خود ) مدیکید Medicaid(٬ خدمات اجتماعی یا اداره رفاه )Welfare( تماس بگیرید.

**در سال 2007 سهیمه ماهانه بیمه ۹6.40 دالر است. ا فراد با درامد بیشتر حق بیمه زیادتری دارند.
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