
چگونه کار کردن بر 
مزایای شما اثر می گذارد

2007



 چگونه کار کردن بر
مزایای شما اثر می گذارد

2

شما همزمان می توانید هم کار کنید و هم مزایای 
بازنشستگی یا مزایای بازماندگان سوشال سکیوریتی 

را نیز دریافت کنید. طبق قانون، اگردرآمد بیش از حد 
مشخصی به دست آورید، مزایای شما ممکن است کاهش 
یابد. گرچه این درآمدها ممکن است بعدها باعث افزایش 

مزایا بشود. این جزوه شرح می دهد که چه چیزی به 
عنوان »درآمد« به حساب می آید و چگونه درآمدهای 
خود را به سوشال سکیوریتی گزارش دهید. این جزوه 
همچنین مقررات ویژه ای را شرح می دهد که معمواًل 

در مورد اولین سالی که شما گرفتن مزایای سوشال 
سکیوریتی را آغاز می کنید صدق می کند.

توجه: در مورد افرادی که مزایای ازکارافتادگی یا درآمد 
اضافی تأمین اجتماعی (SSI) می گیرند، مقررات دیگری 

صدق می کند. این افراد باید همۀ درآمدهای خود را به ادارۀ 
سوشال سکیوریتی گزارش دهند. همچنین در مورد بیشتر 

کارهایی که خارج از ایاالت متحده اجنام شده مقررات 
دیگری صدق می کند. اگر در خارج از کشور مشغول به کار 

هستید )یا تصمیم به کار دارید( با سوشال سکیوریتی 
متاس بگیرید.

تا چه مقدار می توانید درآمد بد ست 
آورید و هنوز هم مزایا بگیرید؟ 

اگرمتولد بین ژانویه 2، 1942 و ژانویه 1، 1943، 
 میباشید سن کامل بازنشستگی شما 65 سال و 10 ماه

 میباشد.اگر کارمیکنید و در سن کامل بازنشستگی 
میباشید شما میتوانید تمام مزایای سوشال سکیورتی را 

دریافت نمایید، بدون توجه به چه میزانی درآمد دارید.اگر 
جوانتراز سن کامل بازنسیتگی میباشید در این مورد که 
تا چه اندازه می توانید درآمد داشته باشید و هنوز هم از 
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مزایای سوشال سکیوریتی استفاده کنید، محدودیت وجود 
دارد. اگر شما در تمام مدت سال 2007 جوانتر از سن 

کامل بازنشستگی میباشید، ما باید در برابر هر 2 دالری 
که اضافه بر 12960 دالر عایدتان شده است 1 دالر از 

مزایای شما کسر کنیم.
اگر در خالل سال 2007 به سن کامل بازنشستگی 

میرسید، ما باید در برابر هر 3 دالری که اضافه بر 
34440 دالر عایدتان می شود تا ماهی که شما به سن 

کامل بازتشستکی نرسیده اید 1 دالر از مزایای شما کسر 
کنیم.

این مثال ها نشان می دهد که چگونه این مقررات 
بر شما اثر می گذارد:

فرض کنید که شما در ژانویه 2007 به سن 62 
سالگی رسیده اید، دریافت مزایای سوشال سکیوریتی 

را آغاز کرده اید و مبلغ دریافتی شما 600 دالر در ماه 
)7200 دالر در سال( است. در طول این سال شما کار 
می کنید و 20480 دالر ) یعنی 7520 دالر باالتر از 

محدودیت 12960 دالر( عایدتان می شود.
ما باید 3760 دالر از مزایای شما را کسر کنیم )یعنی 

1 دالر در برابر هر 2 دالری که فراتر از محدودیت عاید 
شما می شود(، با وجود این شما هنوز هم مزایا می گیرید 

و مبلغ آن 3440 دالر است.
مثال دیگر فرض کنید شما در اوایل سال هنوز به سن 
کامل بازنشستگی نرسیده ایدولی در نوامبر 2007 همان 
سال شما به سن کامل بازنشستگی میرسید. درده ماه اول 
یعنی از ژانویه تا اکتبر شما 36000 دالر بدست آورده 

اید. در طی این مدت ما 520 دالر از مزایای شما را کم 
می کنیم )یعنی 1 دالر در برابر هر 3 دالری که اضافه 

بر حد 34440 دالر است(. اما هنوز هم شما 5480 
دالر از مزایای سوشال سکیوریتی خود را دریافت می 
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کنید و از آغاز ماه نوامبر )یعنی هنگامی که به سن کامل 
بازنشستگی میرسید(، بدون توجه به مبلغ پولی که بدست 

میآورید مزایای کامل خود را خواهد رسید.

درآمد و مزایای شما— شما چقدر 
خواهید گرفت؟

جدول زیر نمونه ای است که نشان میدهد که برای 
سال 2007، بر مبنای مزایای ماهانه و درآمدهای 

تخمینی خود، چه مبلغی دریافت خواهید کرد.
زاكمترلسالطومیتماردكه        نیكسایابر

ندرادسنهما   10 ولسا65  

مزایای سالیانه 
شما بدین قرار 

خواهد بود

 و این مبلغ را 
كسب می كنید

اگر میزان 
ماهیانه سوشال 
سكیوریتی شما 
به مبلغ زیر است

رالد  8400 رالد یا کمتر  12960 رالد  700
رالد  7380 رالد  15000 رالد  700
رالد  4880 رالد  20000 رالد  700

رالد  10800 رالد یا كمتر  12960 رالد  900
رالد  9780 رالد  15000 رالد  900
رالد  7280 رالد  20000 رالد  900

رالد  13200 رالد یا كمتر  12960 رالد  1100
رالد  12180 رالد  15000 رالد  1100
رالد  9680 رالد  20000 رالد  1100

چه درآمدی به حساب می آید... و چه 
هنگام آن را به حساب می آوریم؟

اگر برای شخص دیگری کار می کنید، فقط 
دستمزدهای شما در جهت محدودیت های سوشال 

سکیوریتی به حساب آورده می شود. اگر شما شغل آزاد 
دارید، ما فقط درآمدهای خالص ناشی از کار را به حساب 
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می آوریم. ما درآمدهایی از قبیل مزایای دیگر دولتی، 
درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری، بهره، بازنشستگی، 

سود سهام و عواید سرمایه را به حساب نمی آوریم.
اگربرای گرفتن دستمزد کار میکنید درآمد را زمانی که 

عایدتان شده ما آنرا درآمد حساب مکنیم نه زمانی که به 
شما پرداخت میشود.اگر شما درآمدی دارید که دریک سال 

عایدتان شده اما پرداخت آن در سال بعد انجام شده، نباید 
به عنوان درآمد برای سالی به حساب آید که آنرا دریافت 

می کنید. بعضی از مثال های این مورد عبارتند از حقوق 
ایام بیماری یا تعطیالت و همچنین پاداش هایی که روی 

هم جمع شده است.
اگر شغل آزاد دارید، درآمد هنگامی به حساب می آید 
که آنرا دریافت می کنید نه هنگامی که آنر می سازید—

مگر آنکه این مبلغ یک سال پس از زمانی پرداخت شود 
که شما برای دریافت مزایای سوشال سکیوریتی واجد 

شرایط شوید و آنرا قبل از واجد شرایط شدن ساخته باشید.

مقررات ویژه برای اولین سالی که 
بازنشسته می شوید

گاهی افرادی که در میانۀ سال بازنشسته می شوند، بیش 
از محدودیت مربوط به درآمد ساالنه پول ساخته اند. بدین 

دلیل است که مقررات ویژه ای وجود دارد که در مورد 
درآمدهای یک سال که معمواًل اولین سال بازنشستگی 

است صدق می کند. طبق این مقررات شما می توانید برای 
هر ماه تمامی که بازنشسته شده اید، بدون توجه به درآمد 

ساالنه تان، چک کامل سوشال سکیوریتی خود را دریافت 
کنید.

در سال 2007، شخصی که زیر سن کامل بازنشستگی 
میباشد، چنانچه درآمدهای ماهانۀ او 1080 دالر یا کمتر 
باشد، بازنشسته محسوب می شود. برای مثال جمشید در 



30 اکتبر 2007 در سن 62 سالگی بازنشسته می شود. 
او تا آخر اکتبر 45000 دالر خواهد ساخت. او از آغاز 
نوامبر یک شغل نیمه وقت را به دست خواهد گرفت که 

ماهی 500 دالر عاید او خواهد شد. اگرچه درآمدهای او 
در این سال به صورت چشمگیری از حد سال 2007 
)یعنی 12960 دالر( فراتر می رود، او در نوامبر و 

دسامبر پرداخت های سوشال سکیوریتی را دریافت خواهد 
کرد. این بدان دلیل است که درآمدهای او در آن ماهها کمتر 
از 1080 دالر است، یعنی محدودیت ماهانۀ ویژۀ در»سال 

اول بازنشستگی« که برای اشخاص زیر سن کامل 
بازنشستگی وضع شده است. اگر آقای جمشید در هر کدام 

از آن ماهها )نوامبر و دسامبر( بیش از 1080 دالر بسازد، 
برای آن ماه، مزایایی دریافت نخواهد کرد.

از سال 2008 ، فقط محدودیتهای ساالنه به او تعلق 
خواهد گرفت برای اینکه دیگر در سال اول بازنشستگی 

نمیبا شد. 
 همچنین اگر شما شغل آزاد دارید، ما مقدار کاری را که 

شما در حرفۀ خود انجام داده اید، مّد نظرخواهیم داشت تا 
مشخص نمائیم بازنشسته شده اید یا خیر. یکی از راههای 
آن در نظر گرفتن مقدار وقتی است که شما صرف کار 
کردن می کنید. به طور کلی اگر برای شغل آزاد خود، 

بیش از 45 ساعت در ماه وقت صرف کنید، شما بازنشسته 
محسوب نمی شوید؛ اگر کمتر از 15 ساعت در ماه کار 

کنید، شما بازنشسته هستید. اگر بین 15 تا 45 ساعت 
در ماه کار کنید، چنانچه این فعالیت برای شغلی باشد که 

مستلزم مهارت های زیاد است یا شما مدیریت یک حرفۀ 
بزرگ را بر عهده دارید، بازنشسته محسوب نمی شوید.

آیا باید تغییرات در درآمدهایتان را 
گزارش بدهید؟

تنظیم مزایای پرداختی سوشال سکیوریتی شما درسال 
2007، برمبنای درآمدهای پیش بینی شده توسط شما 

دراین سال میبا شد. اگرفکرمی کنید درآمدهای شما برای 
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سال 2007 متفاوت از مبلغی خواهد بود که قبال به ما 
گزارش داده اید، فورًا این مطلب را به ما گزارش دهید.

اگر بر مبنای کار شما اعضای دیگر خانواده تان، 
مزایا می گیرند، درآمدهای شما پس از زمانی که گرفتن 
مزایای بازنشستگی را آغاز می کنید، می تواند مزایای 

آنها را نیز کاهش دهد؛ اما اگر همسر و فرزندان شما به 
عنوان اعضای خانواده مزایا می گیرند، درآمدهای آنها 

فقط بر مزایای خودشان اثر می گذارد.
اگر در مورد محاسبۀ درآمدهایتان به کمک نیاز دارید، 

با ما تماس بگیرید. هنگامی که تماس می گیرید شمارۀ 
سوشال سکیوریتی خود را در دسترس داشته باشید.

چگونه درآمدهای شما بعد از بازنشستگی 
میتواند مزایای شما را افزایش خواهد داد؟ 

اگر شما جوان تر از سن کامل بازنشستگی هستید 
و مقداری از مزایای بازنشستگی شما نگهداری شده 

بخاطر اینکه درآمدتان بیشتر از 12960 دالر است ما 
خبر خوش داریم. وقتی به سن بازنشستگی کامل می 

رسید مزایای شما اضافه میشود تا درآمد نگهداری شده 
را در نظر بگیرد.

ما هر ساله سوابق دریافت کنندگان سوشال 
سکیوریتی را که کار می کنند، مورد بررسی قرار 

می دهیم. اگردرسال اخیردرامد شما به عنوان یکی از 
سالهای با باالترین درامد به حساب اید، ما مزایای شما 

را دوباره محاسبه کرده و هرگونه افزایشی را که به 
شما بدهکار باشیم، پرداخت خواهیم کرد. 

این یک جریان خود به خود است و معمواًل تا اکتبر 
سال بعد تکمیل می شود. برای مثال در اکتبر 2007 

شما برای درآمدهای 2006 خود اضافه مزایایی 
دریافت می کنید و این در صورتی است که آن 

درآمدها مزایای شما را افزایش داده باشد. این افزایش 
درپرداخت مزایا به ژانویۀ 2007 برگشت داده میشود.
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تماس با سوشال سکیوریتی
 برای اطالعات بیشتر و دریافت کپی انتشارات ما به وب

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

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

دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 صبح تا 7 بعدازظهر به 
 سئواالت مشخصی پاسخ دهیم. تلفن اتوماتیك اطالعاتی 

ما 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
اگر برای انجام کار مربوط به سوشال 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 سوشال 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 سوشال 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 سوشال سکیوریتی برخی از مکالمات تلفنی 

را گوش میدهد.
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