
 هنگامی که یک عضو خانواده فوت می کند 
سوسیال سکیوریتی چگونه می تواند به شما کمک کند

اگر شخص متوفی مزایای سوسیال سکیوریتی دریافت 
می کرد، شما باید مزایای دریافتی ماه فوت یا هر ماه بعد از 

آن را برگردانید. برای مثال اگر شخصی در جوالی فوت 
کرده باشد شما باید مزایای پرداختی در آگست را برگردانید. 

اگر مزایا از طریق واریز مستقیم پرداخت شده باشد، با 
بانک یا موسسه مالی مربوطه تماس بگیرید و درخواست 
کنید که هرگونه مبلغی که برای ماه فوت یا بعدا� دریافت 

شده به سوسیال سکیوریتی بازگشت داده شود. اگر مزایا از 
طریق چک پرداخت شده باشد، هیچکدام از چک هایی را 
که در ماه فوت شخص یا بعدا� دریافت شده نقد نکنید. چک 

را در اسرع وقت به سوسیال سکیوریتی برگردانید.
گرچه اعضای واجد شرایط خانواده ممکن است بتوانند 

از مزایای متوفی برای ماهی که او در آن فوت کرده 
استفاده کنند.

تماس با سوسیال سکیوریتی
 برای اطالعات بیشتر و دریافت کپی انتشارات ما به 

 www.socialsecurity.gov وب سایت ما به نشانی 
مراجعه نما ئید یا با تلفن رایگان 1-800-772-1213 

،TTY تماس بگیرید )برای اشخاص ناشنوا یا کم شنوا شماره 
 0778-325-800-1 در دسترس میباشد(. ما می توانیم 

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷ صبح تا ۷ بعدازظهر به 
سئواالت مشخصی پاسخ دهیم. تلفن اتوماتیك اطالعاتی ما 

2۴ ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 
اگر برای انجام کار مربوط به سوسیال سکیوریتی خود 
نیاز به مترجم داشته باشید، ما بطور رایگان مترجمی را 

در اختیار شما قرار خواهیم داد. چه تلفنی یا تماس بگیرید 
و چه خودتان به اداره سوسیال سکیوریتی بیائید، خدمات 

ترجمه به صورت ریگا ن دراختیارشما گذاشنه خواهد شد. 
با شماره تلفن رایگان 1213-772-800-1 تماس بگیرید. 
اگر به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنید شماره 1 را 

فشار دهید و روی خط بمانید تا نماینده ای به شما پاسخ دهد. 
با یک مترجم تماس گرفته می شود تا هنگام مکالمه تان به 
شما کمک کند. اگر کارتان تلفنی پایان نپذیرد در یک دفتر 

محلی سوسیال سکیوریتی با شما قرار مالقات می گذاریم و 
ترتیبی می دهیم زمانی که به آنجا می روید مترجم حضور 

داشته باشد.
ما همه مکالمات را محرمانه تلقی می کنیم. ما همچنین مایلیم 

اطمینان حاصل کنیم که شما از یک سرویس دقیق و مؤدبانه 
برخوردار هستید. بدین دلیل است که یک نماینده دیگر سوسیال 

سکیوریتی برخی از مکالمات تلفنی را کنترل می کند.

هنگامی که شخصی فوت می کند سوسیال سکیوریتی 
باید در اسرع وقت آگاه گردد. در بیشتر موارد مدیر 
مربوطه موسسه کفن و دفن فوت شخص را به اداره 

سوسیال سکیوریتی اطالع می دهد. شما باید شماره سوسیال 
سکیوریتی شخص متوفی را در اختیار مدیر موسسه کفن و 

دفن قرار دهید تا آن را گزارش دهد.
اگر شخص متوفی تحت قانون سوسیال سکیوریتی آنقدر 

کار کرده باشد که برای دریافت مزایا واجد شرایط شده 
باشد، ممکن است برخی از اعضای خانواده او بتوانند از 

مزایای سوسیال سکیوریتی استفاده کنند. برای اطمینان 
از این موضوع که خانواده همه مزایایی را که به آنها تعلق 

خواهد گرفت دریافت دارند، شما باید در اسرع وقت ممکن 
با اداره سوسیال سکیوریتی تماس بگیرید. برای آگاهی 
از مزایایی که می تواند در دسترس شما قرار گیرد لطفا� 

اطالعات زیر را با دقت بخوانید.
چنانچه همسر بازمانده با شخص متوفی در موقع فوت او  •
با وی زندگی می کرده و یا اگر جدا بوده اما زیر پرونده 

شخص متوفی ازدریافت مزایای ویژه ای از سوسیال 
سکیوریتی برخوردار بوده، مبلغ 255 دالر به وی پرداخت 
می شود. چنانچه همسر بازمانده ای وجود نداشته باشد، این 
مبلغ به فرزندی که در ماه فوت بر مبنای سابقه متوفی واجد 

شرایط مزایا بوده پرداخت می شود.
برخی از اعضای خانواده برای دریافت مزایای ماهانه  •

ممکن است واجد شرایط باشند، از جمله:
—بیوه )زن یا مرد( ۶۰ ساله یا باالتر )در صورتی که 

از کار افتاده باشد 5۰ ساله یا باالتر(؛
—همسر بازمانده در هر سن که از فرزند زیر 1۶ ساله 

یا از کار افتاده شخص متوفی نگاهداری می کند؛
—فرزند ازدواج نکرده شخص متوفی که:

زیر 18 سال دارد )یا 18 یا 1۹ ساله است و در  ◦
یک مدرسه ابتدائی یا متوسطه به طور تمام وقت 

مشغول تحصیل است(؛ یا
18 ساله یا باالتر است و دارای ازکار افتادگی  ◦

است که قبل از سن 22 سالگی آغاز شده است . 
—والدین )پدران و مادرن(، سن ۶2 سال یا بزرگتر که 
از نظر مالي متکي به شخص فوت شده بوده اند و یا 

اینکه حداقل نیمی از کمک مالی خود را از متوفی 
دریافت می کرده اند؛ و

—همسر بازمانده مطلقه تحت شرایطی بخصوص.
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