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ﻣﻘررات ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ درﺑﺎره اﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن
ﺑرای ﯾﮏ ﻓرزﻧد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت آن
ﻓرزﻧد ﺑرای  SSIو ﻣﺑﻠﻎ آن
ژوﺋﯾﮫ  ،۲۰۱۶ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎره Farsi - 5017.16

ﻋﻣوﻣﺎً ،درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﮏ واﻟد ﺑرای ﯾﮏ ﻓرزﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده »درآﻣد ﺗﺄﻣﯾﻧﯽ ﻣﮑﻣل«
)» (SSI, Supplemental Security Incomeاﺣﺗﺳﺎب« ﻣﯽﮔردد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ
واﻟد در ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول وی واﺟد ﺻﻼﺣﯾت  SSIاﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ﻣد ﻧظر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .در اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ،
ﻗواﻧﯾن اﺣﺗﺳﺎب ،ﺑﮫ وﯾژه ﻧﺣوه ﺗﻌﯾﯾن آن ﻣﺑﻠﻎ از درآﻣد واﻟد ﮐﮫ ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷود و ﻧﯾز ﻧﺣوه
ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺑرای  ،SSIﺷرح داده ﻣﯽﺷود.
ﻗﺑل از ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ روﯾﮫھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آن ﻣﺑﻠﻎ از درآﻣد واﻟد ﮐﮫ در ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای SSI
اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷود و ﻧﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺑﻠﻎ  SSIﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣﯽﺗواﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺳﯾﺳﺗم »ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
ﭘسﻧﮕر« )”» (“Retrospective Monthly Accountingﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ« ) (Social Securityو
ﻧﯾز وظﺎﯾفﺗﺎن در ﺧﺻوص ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾرات را درک ﮐﻧﯾد .ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻓﻘط درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ واﻟدی را
اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIﻧزد او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ واﻟدی ﮐﮫ ﻓرزﻧد
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIﻧزد او زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد را اﺣﺗﺳﺎب ﻧﻣﯽﮐﻧد .درآﻣد ﻧﺎﭘدری/ﻧﺎﻣﺎدری ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIﻧزد او
1
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷود.
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ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﭘسﻧﮕر
ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ از ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﭘسﻧﮕر در طول دوره ﺻﻼﺣﯾت ﺑرای  SSIاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﻘررات ﻓدرال ) ،(C.F.R., Code of Federal Regulationsﻗﺳﻣت  .416.420اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ
درآﻣد درﯾﺎﻓت ﺷده طﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺑﻠﻎ  SSIدو ﻣﺎه ﺑﻌد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،درآﻣد درﯾﺎﻓت ﺷده در ﻣﺎه
ژاﻧوﯾﮫ ﺑر ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ  SSIﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﮔر درآﻣد در ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯾﺷﺗر از ﺣدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ واﺟد ﺻﻼﺣﯾت  SSIﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود SSI ،ﺑرای آن ﻣﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻣﯽآﯾد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﮔر درآﻣد
ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ ﺷﻣﺎ آن ﻗدر زﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن واﺟد ﺻﻼﺣﯾت  SSIﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود SSI ،در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت
ﺗﻌﻠﯾﻖ در ﻣﯽآﯾد .اﮔر درآﻣد ﺷﻣﺎ آن ﻗدر ﮐم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ھرﯾﮏ از  ۱۱ﻣﺎه ﺑﻌدی واﺟد ﺻﻼﺣﯾت SSI
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،وی ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر و ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺟدﯾد ھﻣﭼﻧﺎن واﺟد ﺻﻼﺣﯾت SSI

»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ« »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«

 ۲ﺻﻔﺣﮫ
SSIاﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد 2 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت ) .416.1323(bاﮔر ﺑﮫ ﻣدت  ۱۲ﻣﺎه ﻣﺗواﻟﯽ درآﻣد
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻻزم ﺑرای ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺟﮭت درﯾﺎﻓت  SSIﮐﺎھش ﻧﯾﺎﺑد ،ﺗﻌﻠﯾﻖ  SSIﺑﮫ ﻗطﻊ ﮐﺎﻣل SSI
ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﺷد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت  .416.1335ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ  SSIﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل
ﻗطﻊ ﺷود ،ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻣﺟددا ً ﻓرزﻧدﺗﺎن  SSIرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺟدﯾد را ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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وظﺎﯾف واﻟدﯾن در ﺧﺻوص ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾرات درآﻣد
ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم »ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﭘسﻧﮕر« ﮐﺎرآﻣد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ دھم ﻣﺎه ﺑﻌد از ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ طﯽ آن ﺗﻐﯾﯾری در درآﻣدﺗﺎن روی ﻣﯽدھد ،ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ را از اﯾن ﺗﻐﯾﯾر
ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت ) .416.714 3 ،416.708(cﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،اﮔر درآﻣد ﻣﺎه
ژاﻧوﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از درآﻣد ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾری را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮔزارش ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳوﺷﺎل
ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺗﺎ دھم ﻓورﯾﮫ  -ﯾﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﺗﺎ ﭘﻧﺟم ﻓورﯾﮫ  -از آن ﻣطﻠﻊ ﮔردد .اﮔر درآﻣد ﺷﻣﺎ در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ
ﺑراﺑر ﺑﺎ درآﻣد ﺷﻣﺎ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺑر ﺑﺎﺷد ،ﻻزم ﻧﯾﺳت ﭼﯾزی را ﮔزارش ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﮔزارش
ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ ﺷﻣﺎ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣوظف اﺳت اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ را در ﻓﺎﯾل
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﻣرﺑوطﮫ ﺛﺑت ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ  SSIﻣﺎه ﻣﺎرس ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ ﮐم ﯾﺎ زﯾﺎد
ﺷود.
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻓرم ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد را ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺧدﻣت ﺷﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھدف از اراﺋﮫ اﯾن ﻧﻣوﻧﮫ
ﻓرم ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺟﮭت اﻧﺟﺎم وظﺎﯾفﺗﺎن در ﺧﺻوص ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾرات اﺳت .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﻓرم
ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾرات را ﺑﮫ ﺻورت ﺟزﺋﯽ و ﺑﺎ درج ﻧﺷﺎﻧﯽ دﻓﺗر ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود و ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﻌد از
»ﻣوﺿوع« ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد از اﯾن ﻓرم ﻧﯾﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
ھر ﻣﺎه ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری در درآﻣد ﺷﻣﺎ روی ﻣﯽدھد ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺿﺎی ﻓرم و ﻧﺎم ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﮔزارش ﺑﮫ آن ﻣرﺑوط اﺳت را
ﺑﻧوﯾﺳﯾد و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣد را در ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﻓرم درج ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﻓرم را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد .ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از
واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﻓرم ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد را اﻣﺿﺎء ﮐﻧد .ﯾﺎ از ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓرم دﯾﮕر را ﺑﮫ
ﻋﻧوان روﻧوﺷت ﻓرم اﺻﻠﯽ ﺧود ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد و آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳواﺑﻖ ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻓﯾشھﺎی
ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ آن ﻓرم ﮔزارﺷﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای دﻓﺗر ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﯽﻓرﺳﺗﯾد.
اﺻل ﻓﯾشھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﮫ ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﯾﺎ روﻧوﺷت ﻓرﻣﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺳواﺑﻖ
ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارﯾد .اﺻل ﻓﯾشھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﺎ ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت را ﺑرای ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻧﻔرﺳﺗﯾد ،ﻓﻘط ﻓﺗوﮐﭘﯽھﺎ را
ﺑﻔرﺳﺗﯾد 4.ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ اﻏﻠب ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﭘﺳت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود را ﮔم ﻣﯽﮐﻧد .اﺻل ﻓﯾشھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ
و ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﯾﺎ روﻧوﺷت ﻓرم ﮔزارش ﺧود ﮐﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را در ﻣﺣﻠﯽ اﻣن ﻧﮕﮫ دارﯾد ﭼون
ﻣﻣﮑن اﺳت اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد اﺻل ﻓﯾشھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ و ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت
را اراﺋﮫ دھﯾد .روی ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﯾﺎ روﻧوﺷت ﻓرم ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارﯾد ،ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ
ﺻﻧدوق ﭘﺳت ﻣﯽاﻧدازﯾد را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد 5.ﯾﮏ ﮐﭘﯽ از ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﻓﺗر ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ
ﻣﯽﻓرﺳﺗﯾد را ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮫ دارﯾد.
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ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ دﻓﺗر ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻔﺗﮕو ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾد و آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﻠﯾﮫ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت و ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ
از طرف دﻓﺗر ﻣﺣﻠﯽ ﯾﺎ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔردد و ﻧﯾز ﮐﭘﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﯽﻓرﺳﺗﯾد را ﭘﺎﻧﭻ ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ھﻣﮫ اﯾن ﻣدارک را در ﯾﮏ ﮐﻼﺳور ﻗرار دھﯾد.

»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ« »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«

 ۳ﺻﻔﺣﮫ
SSIاﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای
ﻣﻧﺎﺑﻊ و درآﻣدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻓرزﻧدان اﺣﺗﺳﺎب ﻧﻣﯽﺷوﻧد
ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣوارد زﯾر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرای اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﺑرای  SSIاﺣﺗﺳﺎب
ﻧﻣﯽﮐﻧد:
 ﺑودﺟﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻣری ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ واﻟدﯾن )ﻣﺛل ﺣﺳﺎبھﺎی ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺷﺧﺻﯽ، KEOGHﯾﺎ ﻣﻘرریھﺎی ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻣﻌوﻗﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ( ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﺑودﺟﮫھﺎ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ وﺟﮫ ﻧﻘد ﺑﺎﺷﻧد.
 20ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت ).416.1202(b
 ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺧود ﻣﺛل ﻣﻠزوﻣﺎت و ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺎری ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎرﮐوﭼﮏ ،و ﻧﯾز اﺑزارھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﭼﻧﯾن ﮐﺳب و ﮐﺎری ،ﯾﺎ ﺧودروی دوﻣﯽ ﮐﮫ در
ﺣﯾن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑرای رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد 42 .ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
) ،(U.S.C., United States Codeﻗﺳﻣت ).1382b(a)(3
ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣوارد زﯾر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ درآﻣد ﺑرای اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﺑرای SSI
اﺣﺗﺳﺎب ﻧﻣﯽﮐﻧد:
 درآﻣد درﯾﺎﻓت ﺷده ﺗوﺳط ﯾﮏ واﻟد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺄﻣﯾن ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾت درونﺧﺎﻧﮕﯽ) (IHHS, In-Home Supportive Servicesﺑرای ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول .درآﻣد  IHSSﺟزء
درآﻣدھﺎی ﻣﻌﺎف از SSIاﺳت 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت ).416.1161(a)(16
 از طرﯾﻖ »ﮔزﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺧﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ« )،(CFCO, Community First Choice Option IHSSﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ واﻟد ﺑرای ﻓرزﻧد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮔردد ﺗﺣت ﭘوﺷش  Medi-Calﻗرار دارد و درآﻣد
درﯾﺎﻓت ﺷده ﺗوﺳط آن واﻟد ﯾﮏ درآﻣد ﻣﻌﺎف  Medi-Calاﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،درآﻣدھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ
ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺑرای  SSIو ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ  SSIوی اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷوﻧد را
6
ﻧﻣﯽﺗوان دوﺑﺎره ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت  Medi-Calﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺣﺗﺳﺎب ﻧﻣود.
2

F

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره  ،IHSSﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ »رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺧود«
) (IHSS Fair Hearing and Self-Assessmentﻣﺎ رﺟوع ﮐﻧﯾد:
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/501301.htm
اﻧﺟﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺣﺗﺳﺎب
ﻣﻘررات اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻧﺎﺑﻊ و درآﻣد واﻟدﯾن ﺑرای ﻓرزﻧد در» 20ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال« ،ﻗﺳﻣتھﺎی ،416.1160
 416.1161و  416.1165ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود» .درآﻣد ﮐﺳب ﺷده« ﺷﺎﻣل ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد ﺣﺎﺻل از ﺷﻐل آزاد
اﺳت 7.ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺟزء »درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده« ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .ھداﯾﺎ ،ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری ،ﻣزاﯾﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ وﯾژه
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،و ﻣزاﯾﺎی ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ھﺳﺗﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درآﻣد ﮐﺳب
ﻧﺷده واﻟدﯾن را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﺎﯾد درآﻣد ﮐﺳب ﺷده واﻟدﯾن را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد .ﺑرای درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ،ﺑﺎﯾد درآﻣد
ﻧﺎﺧﺎﻟص را ﻣﻧظور ﮐﻧﯾد ،ﻧﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺧﺎﻟص .ﻣﻧظور از درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﺑﻠﻐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ھر ﮔوﻧﮫ
8
ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﺳب ﻣﯽﮔردد.
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»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ« »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«

 ۴ﺻﻔﺣﮫ
SSIاﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای
اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﮐﺎر ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺳر ﯾﮏ ﺳﮭم ﺑرای ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ،ﺟدای از ﻓرزﻧد
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIﯾﺎ ﻓرزﻧدان دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳت ﺳﮭم ﻣرﺑوطﮫ را از ھر درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﮐﺳر
ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ،آن ﻣﺑﻠﻐﯽ از ﺳﮭم ﻣرﺑوطﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﭘوﺷش داده ﻧﺷده اﺳت را از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده
ﮐﺳر ﮐﻧﯾد )ﺑﮫ ﻣﺛﺎلھﺎ رﺟوع ﮐﻧﯾد( .واژه »ﻓرزﻧد« ﺑرای اھداف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳورات ﺑﮫ ﻓرزﻧدان زﯾر  ۲۱ﺳﺎﻟﯽ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧﯾز ﻓرزﻧدان  ۲۱ﺳﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی  20ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت  ،416.1861داﻧشآﻣوز/داﻧﺷﺟوی ﺗﻣﺎموﻗت ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﮔردﻧد .ﺳﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﻓرزﻧد
ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﺧﺗﻼف ﺑﯾن »ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال« ) (FBR, Federal Benefit Rateوﯾژه
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد و »ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال« وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد») .ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال« ﻋﺑﺎرت اﺳت از
9
آن ﺑﺧش از ﭼﮏ  SSIﮐﮫ از طرف دوﻟت ﻓدرال ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﺷود؛ ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ  SSIوﺟوه اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد(.
درآﻣد ﺷﺧﺻﯽ ﻓرزﻧد ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﯾت اﯾن ﺳﮭم را ﮐﺎھش ﺧواھد داد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،اﮔر ﻓرزﻧد ﻓﺎﻗد ﺻﻼﺣﯾت ﯾﮏ
داﻧشآﻣوز/داﻧﺷﺟوی ﺗﻣﺎموﻗت ﺑﺎﺷد ،ﻋواﯾد ﺗﺎ ھﻣﺎن ﺣدی ﻣﻌﺎف ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ
SSIﯾﺎ ﯾﮏ ﺟوان زﯾر  ۲۲ﺳﺎل ﻣﻌﺎف ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﮔردد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣتھﺎی
).416.1861 ،416.1165 ،416.1163(b) ،416.1161(c) ،416.1160(d) ،416.1112(c)(3
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ﺑﻌد از ﮐﺳورات وﯾژه ﻓرزﻧدان ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺧﺎﻧواده ،ﺑﺎﯾد ﻧﺧﺳت  20دﻻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ
درآﻣد از درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﮐﺳر ﮐﻧﯾد )اﮔر ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد( و ﺳﭘس آن ﺑﺧش از ﮐﺳورات ﮐﮫ ﺗوﺳط
درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﭘوﺷش داده ﻧﺷده را از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﮐﺳر ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد ﻧوﺑت ﺑﮫ ﮐﺳورات وﯾژه ﺑرای درآﻣد
ﮐﺳب ﺷده ﻣﯽرﺳد  -ﻧﺧﺳت  ۶۵دﻻر و ﺑﻌد  ۵۰%از ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده .ﺳﭘس ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده و
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده را ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد .از ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ اﯾن دو FBR ،وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد را ﮐﺳر ﮐﻧﯾد )اﮔر
ﻓرزﻧد ﻧزد ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد( ﯾﺎ  FBRوﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد را ﮐﺳر ﮐﻧﯾد )اﮔر ﻓرزﻧد ﻧزد ھر دو
واﻟدﯾن ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد( .اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول اﺣﺗﺳﺎب ﺧواھد ﺷد .اﮔر
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول در ﺧﺎﻧواده وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮔردد.
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ھﻣﺎن روﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺳﺎﯾر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن SSI
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود؛ اﻣﺎ دو ﺗﻔﺎوت وﺟود دارد .ﻧﺧﺳت ،ﻓﻘط دو ﺳوم ھر ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷود 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت ) .416.1124(c)(11دوم ،اﮔر ﻓرزﻧد در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﯾﮏ داﻧشآﻣوز/داﻧﺷﺟوی زﯾر ۲۲
ﺳﺎل ﺑﺎﺷد ،اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ اوﻟﯾن  ۱۷۸۰دﻻر درآﻣد ﮐﺳب ﺷده در ھر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻘف  ۷۱۸۰دﻻر در ﺳﺎل را
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ﻗﺳﻣت  .416.1112(c)(3) 10اﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﺑر ﮐﺳوراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑرای درآﻣد ﮐﺳب ﺷده اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮔردد.
ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از اﻋﻣﺎل ﻣﻘررات اﺣﺗﺳﺎب
در اﯾن ﺑﺧش ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺑرگ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت )ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ذﯾل رﺟوع ﮐﻧﯾد( .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾم از اﯾن ﮐﺎرﺑرگ
ﭼﻧدﯾن ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺗﮭﯾﮫ و از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  SSIﻓرزﻧدﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻣﺎ دو ﮐﺎرﺑرگ دﯾﮕر
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردهاﯾم ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﺛﺎلھﺎی »اﻟف« و »ب« ﺗﮑﻣﯾل ﺷده اﺳت .ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣزاﯾﺎی ﺳﺎل ۲۰۱۶
اﺳت .ارﻗﺎم و ﺣروف زﯾر ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ ارﻗﺎم و ﺣروف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﮐﺎرﺑرگ اﺣﺗﺳﺎب ھﺳﺗﻧد.

 ۵ﺻﻔﺣﮫ
SSIاﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای

ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۳۳دﻻر اﺳت.
ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه
ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد در ﺳﺎل
 ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۰۰دﻻر اﺳت.

ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل
 ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۷۲۱دﻻر ﺑود.
ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه
ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد در ﺳﺎل
 ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۱۰۸۲دﻻر ﺑود.

ﮐﺳورات درآﻣد ﺑرای ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﮐﺳورات درآﻣد ﺑرای ﻓرزﻧد ﻏﯾر
ﻣﻌﻠول در ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ
ﻣﻌﻠول ) Income
Deduction for
 ۳۶۱دﻻر ﺑود.
 (Nondisabled Childدر
ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر
اﺳت.
ﻧرخ  SSIﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول در
ﻧرخ  SSIﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
)  SSI Rate for Disabledژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۷۸۴�۴۰دﻻر
 (Childدر ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ ﺑود.
 ۷۹۶�۴۰دﻻر اﺳت.
ﻧرخ  SSIﺑرای ﻓرزﻧد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ در ﻧرخ  SSIﺑرای ﻓرزﻧد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ در
ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۹۳۲�۴۰دﻻر
ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ ۹۴۴�۴۰
ﺑود.
دﻻر اﺳت.

ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی
ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﺑﻠﻎ ۷۳۳
دﻻر اﺳت.
ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی
دو واﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﺑﻠﻎ ۱۱۰۰
دﻻر اﺳت.
ﮐﺳورات درآﻣد ﺑرای ﻓرزﻧد ﻏﯾر
ﻣﻌﻠول در ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۵ﻣﺑﻠﻎ ۳۶۷
دﻻر اﺳت.

ﻧرخ  SSIﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول در
ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۵ﻣﺑﻠﻎ  ۷۹۶�۴۰دﻻر
اﺳت.
ﻧرخ  SSIﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول در
ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۵ﻣﺑﻠﻎ  ۹۴۴�۴۰دﻻر
ﺑود.

ﻣﺛﺎل اﻟف :آﻗﺎ و ﺧﺎﻧم اﭘل ﺻﺎﺣب ﺳﮫ ﻓرزﻧد ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ آدام ﻧﺎم دارد ﮐﮫ دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت اﺳت.
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص آﻗﺎی اﭘل  ۲۰۰۰دﻻر در ﻣﺎه اﺳت .ﺧﺎﻧم اﭘل ﭘﺎرهوﻗت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد و درآﻣد
ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ وی  ۱۰۰۰دﻻر اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ،آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۳۰دﻻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟﺎره ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻧﻔﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺣﺗﺳﺎب آن در ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIدر ﻣﺛﺎل اﻟف:
.۱

 ۳۰دﻻر ﮐﮫ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﺣﺎﺻل از اﺟﺎره ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ اﺳت را وارد ﮐﻧﯾد.

 .۲اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻋﻼوه ﺑر آدام دو ﻓرزﻧد دﯾﮕر ھم دارﻧد .در اﯾن ﻣﺛﺎل ،ﻓرزﻧدان ھﯾﭻ درآﻣد ﺷﺧﺻﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﻧدارﻧد .ﻣﻘرری ھر ﯾﮏ از ﻓرزﻧدان ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺧﺎﻧواده در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر
اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ  ۷۳۴دﻻر ،ﮐﮫ ﺟﻣﻊ ﮐل ﻣﻘرری ﻓرزﻧدان ﻏﯾر ﻣﻌﻠول اﺳت ،را وارد ﮐﻧﯾد.
 .۳ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷدهای وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗوان ﮐﺳورات ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی را از آن ﮐﺳر ﻧﻣود.
 .۴ﺑﻧﺎﺑراﯾن،

ﺟﻣﻊ

ﮐل

درآﻣد

ﮐﺳب

ﻧﺷده

ﻗﺎﺑل

اﺣﺗﺳﺎب

»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ« »ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ«

ﺻﻔر

اﺳت.

 ۶ﺻﻔﺣﮫ
SSIاﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای
 .۵ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑرای آﻗﺎ و ﺧﺎﻧم اﭘل  ۳۰۰۰دﻻر )ﯾﻌﻧﯽ  ۲۰۰۰دﻻر ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ  ۱۰۰۰دﻻر( اﺳت.
 .۶ﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷده ﻣﻘرری )ﺷﻣﺎره  ۱ﻣﻧﮭﺎی ﺷﻣﺎره  (2ﺑرای ﻓرزﻧدان ﻏﯾر ﻣﻌﻠول
ﺧﺎﻧواده  ۷۰۴دﻻر اﺳت.
 .۷ﭼون ﺷﻣﺎ در ﺷﻣﺎره  ۳ﻓوق ﺑﮫ  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی ﻧرﺳﯾدﯾد ،ﮐل
ﮐﺳورات  ۲۰دﻻر در اﯾﻧﺟﺎ وارد ﻣﯽﺷود.
 .۸ﮐﺳر ﺑﻌدی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺳورات درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۶۵دﻻر ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود.
 .۹ﺟﻣﻊ ﺟزء ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﮐﺳر ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓوق  ۲۲۱۱دﻻر اﺳت ) ۳۰۰۰دﻻر ﻣﻧﮭﺎی  ۷۰۴دﻻر ،ﻣﻧﮭﺎی
 ۲۰دﻻر ،ﻣﻧﮭﺎی  ۶۵دﻻر(.
 .۱۰ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۰۵�۵۰دﻻر ،ﮐﮫ ﻧﺻف ﺷﻣﺎره  ۹اﺳت ،را وارد ﮐﻧﯾد.
 .۱۱ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﺷﻣﺎ  ۱۱۰۵�۵۰دﻻر اﺳت.
 .۱۲ﭼون ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎﺑﯽ از ﺷﻣﺎره  ۴ﻓوق وﺟود ﻧدارد ،ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل
اﺣﺗﺳﺎب ھم  ۱۱۰۵�۵۰دﻻر اﺳت.
 .۱۳ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۰۰دﻻر اﺳت.
 .۱۴ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻧﮭﺎی
 FBRوﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد ﯾﺎ  ۵�۵۰دﻻر.
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد در ﻣﺛﺎل اﻟف:
أ .در ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۶ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIﻣﺑﻠﻎ  ۷۹۶�۴۰دﻻر اﺳت.
ب .ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده  ۵�۵۰دﻻر اﺳت و ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده دﯾﮕری )ﻣﺛل ﻣزاﯾﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺳوﺷﺎل
ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣوﺿوع ﻓﺻل  (2ھم وﺟود ﻧدارد.
ت .ھﯾﭻ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧدی ھم در اﯾن ﻣﺛﺎل ﻧﯾﺳت.
ث .ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی را از درآﻣد اﯾن ﻓرزﻧد ﮐﺳر ﮐﻧﯾد.
ج .در اﯾن ﻣﺛﺎل ،اﯾن ﻓرزﻧد ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﺷدهای ﻧدارد.
ح .ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب  ۰دﻻر اﺳت ) ۵�۵۰دﻻر ﻣﻧﮭﺎی ﮐﺳورات ﻣﺟﺎز ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ
درآﻣد ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۲۰دﻻر(.
خ .ﭼﮏ  SSIاﯾن ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۷۹۶�۴۰دﻻر ﺧواھد ﺑود.

 ۷ﺻﻔﺣﮫ
SSIاﺣﺗﺳﺎب درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﺑرای

ﻣﺛﺎل اﻟف
ﮐﺎرﺑرگ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ درآﻣد واﻟدﯾن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت  SSIﻓرزﻧد
درآﻣد واﻟد:
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶
.۷
.۸
.۹
.۱۰
.۱۱
.۱۲
.۱۳
.۱۴

درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
ﻣﻧﮭﺎی ﻣﻘرری وﯾژه ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان
ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص
2
ﻣﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ) 2ﻣﻧﮭﺎی (۱
ﻣﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
ﻣﻧﮭﺎی  ۶۵دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده
ﺟﻣﻊ ﺟزء
ﻣﻧﮭﺎی ﻧﺻف ) (۵۰%ﺟﻣﻊ ﺟزء ﺷﻣﺎره ۹
ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
ﺟﻣﻊ ﺟزء – درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
ﻣﻧﮭﺎی FBR3وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد ﯾﺎ دو واﻟد
4
ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
0

1

F

3

1

F

F

 ۳۰دﻻر
) (۷۳۴دﻻر
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 1ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺑرای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۳۵۶دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۱دﻻر ،و ﺑرای
ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺳورات ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ درآﻣد ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺷﻣﺎره  ۶ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد» .ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 2ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺑرای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۳۵۶دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۱دﻻر ،و ﺑرای
ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺳورات ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ درآﻣد ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺷﻣﺎره  ۶ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد» .ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 3ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال ) (FBRوﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۷۱۰دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ ۷۲۱
دﻻر ،و ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۳۳دﻻر اﺳت FBR .وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ
 ۱۰۶۶دﻻر ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۱۰۸۲دﻻر ،و در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۰۰دﻻر اﺳت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد
اﺻﻠﯽ«
 4اﮔر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑﯾن ﻓرزﻧدان ﻣﻌﻠول ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮔردد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد
اﺻﻠﯽ«

ﺻﻔﺣﮫ  ۸از ۱۷

:ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد
أ.
ب.

ت.
ث.
ج.
ح.
خ.

 ۰دﻻر
ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد
ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۱۴ﻓوق ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
 ۵�۵۰دﻻر
6
 ۰دﻻر
دو ﺳوم ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد
) (۲۰دﻻر
ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
7
 ۰دﻻر
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 ۰دﻻر
ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﻓرزﻧد
 ۰دﻻر
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد
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F

F
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F

 ۷۹۶�۴۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۷۹۶�۴۰دﻻر

ﻣﺛﺎل ب »:ﺑﺗﯽ ﺑﺎرﺗون« ﻣﺎدر ﻓرزﻧدی ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺑﯾل« اﺳت .وی از ھﻣﺳرش ﺟدا
ﺷده و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﮕﮭداری از »ﺑﯾل« را ﺑر ﻋﮭده دارد» .ﺑﯾل« ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ
 ۲۲۵دﻻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد از ﭘدرش درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد .ﺧﺎﻧم »ﺑﺎرﺗون« ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ
 ۲۰۰۰دﻻر را ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﺳب ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ درآﻣد واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺣﺗﺳﺎب آن در ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ  SSIدر ﻣﺛﺎل ب:
 .۴-۱در اﯾن ﻣﺛﺎل ،ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷدهای وﺟود ﻧدارد.
.۵

درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص  ۲۰۰۰دﻻر در ﻣﺎه اﺳت.

.۶

در اﯾن ﻣﺛﺎل ،ھﯾﭻ ﻓرزﻧد دﯾﮕری در ﺧﺎﻧواده وﺟود ﻧدارد.

.۷

ﭼون ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷدهای وﺟود ﻧدارد ،ﮐل ﻣﺑﻠﻎ  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی را ھﻣﯾن ﺟﺎ ﮐﺳر ﮐﻧﯾد.

.۸

ﮐﺳر ﺑﻌدی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺳورات درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۶۵دﻻر ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود.

.۹

ﺟﻣﻊ ﺟز آن ﻣﺑﻠﻎ  ۱۹۱۵دﻻر اﺳت  ۲۰۰۰ -دﻻر ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر )ﺷﻣﺎره  (7و
ﭼﺷمﭘوﺷﯽ.
ﺑﮫ
ﻣرﺑوط
ﻣﺑﻠﻎ
(۸
)ﺷﻣﺎره
دﻻر
۶۵

 5ﻧرخ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺗﺣت ﭘوﺷش  SSIﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺷﺎﻣل FBRو ﻣﺑﻠﻎ ﻣﮑﻣل اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۷۷۳�۴۰دﻻر ،در
ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۷۸۴�۴۰دﻻر و در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۹۶�۴۰دﻻر اﺳت .ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ
ﺑرای ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۹۲۱�۴۰دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۹۳۲�۴۰دﻻر ،و ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ
 ۹۴۴�۴۰دﻻر اﺳت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 6ﻓﻘط دو ﺳوم ھر ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷود» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 7در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ  ۱۷۳۰دﻻر و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  ۶۹۶۰دﻻر اﺳت .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت
ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ  ۱۷۵۰دﻻر و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  ۷۰۶۰دﻻر اﺳت .در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ،۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ۱۷۸۰
دﻻر و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  ۷۱۸۰دﻻر اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻓرزﻧدان ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺳورات ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﮐﺳب ﺷده ﻣوﺟود
ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن را ﺧواھﻧد داﺷت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«

ﺻﻔﺣﮫ  ۹از ۱۷
.۱۰

ﻣﻧﮭﺎی ﻧﺻف  ۱۹۱۵ﯾﺎ  ۹۵۷�۵۰دﻻر.

.۱۱

ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ھم  ۹۵۷�۵۰دﻻر اﺳت.

.۱۲

ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب  ۹۵۷�۵۰دﻻر اﺳت ،ﭼون در اﯾن ﻣﺛﺎل ھﯾﭻ درآﻣد
ﮐﺳب ﻧﺷدهای وﺟود ﻧدارد.

.۱۳

ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال ﺑرای ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۳۳دﻻر
اﺳت.

.۱۴

ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﺑرای »ﺑﯾل«  ۲۲۴�۵۰دﻻر اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﺑﮫاﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن
 ۹۵۷�۵۰دﻻر و  ۷۳۳دﻻر.

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد در ﻣﺛﺎل ب:
أ .ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول در ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۹۶�۴۰اﺳت.
ب .ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده  ۲۲۴�۵۰دﻻر اﺳت .ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده دﯾﮕری ﻣﺛل ﻣزاﯾﺎی واﺑﺳﺗﮫ
ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣوﺿوع ﻓﺻل ۲ھم وﺟود ﻧدارد.
ت .در اﯾن ﻣﺛﺎل» ،ﺑﯾل« ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ۲۲۵دﻻر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد از ﭘدرش درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧد .ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻓﻘط دو ﺳوم ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد را اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮏ ﺳوم ۲۲۵
دﻻر ﯾﺎ  ۷۵دﻻر از  ۲۲۵دﻻر ﮐﺳر ﻣﯽﮔردد و ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﯾﺎ  ۱۵۰دﻻر ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد
ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﮔردد.
ث .ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی را از درآﻣد اﯾن ﻓرزﻧد ﮐﺳر
ﮐﻧﯾد.
ج .در اﯾن ﻣﺛﺎل ،ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ھﯾﭻ درآﻣد ﮐﺳب ﺷدهای ﻧدارد.
ح .درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول  ۳۵۴�۵۰دﻻر اﺳت ) ۲۲۴�۵۰دﻻر ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ  ۱۵۰دﻻر ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر(.
خ .ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول  ۴۴۱�۹۰دﻻر اﺳت ) ۷۹۶�۴۰دﻻر ﻣﻧﮭﺎی ۳۵۴�۵۰
دﻻر(.
د.

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۰از ۱۷

ﻣﺛﺎل ب
ﮐﺎرﺑرگ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ درآﻣد واﻟدﯾن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت  SSIﻓرزﻧد
درآﻣد واﻟد:
 .۱درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
 .۲ﻣﻧﮭﺎی ﻣﻘرری وﯾژه ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان
 .۳ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
 .۴ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 .۵درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص
9
 .۶ﻣﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان
 .۷ﻣﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
 .۸ﻣﻧﮭﺎی  ۶۵دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده
 .۹ﺟﻣﻊ ﺟزء
 .۱۰ﻣﻧﮭﺎی ﻧﺻف ) (۵۰%ﺟﻣﻊ ﺟزء ﺷﻣﺎره ۹
 .۱۱ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 .۱۲ﺟﻣﻊ ﺟزء – درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 .۱۳ﻣﻧﮭﺎی FBR10وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد ﯾﺎ دو واﻟد
11
 .۱۴ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
8

7

8

F

F

10

F

 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
) (۲۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۲۰۰۰دﻻر
 ۰دﻻر
) (۲۰دﻻر
) (۶۵دﻻر
 ۱۹۱۵دﻻر
) (۹۵۷�۵۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر

 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۹۵۷�۵۰دﻻر
 ۹۵۷�۵۰دﻻر
) (۷۳۳دﻻر
 ۲۲۴�۵۰دﻻر

 8ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺑرای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۳۵۶دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۱دﻻر ،و ﺑرای
ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺳورات ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ درآﻣد ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺷﻣﺎره  ۶ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد» .ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 9ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺑرای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۳۵۶دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۱دﻻر ،و ﺑرای
ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺳورات ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ درآﻣد ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺷﻣﺎره  ۶ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد» .ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 10ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال ) (FBRوﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۷۱۰دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ ۷۲۱
دﻻر ،و ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۳۳دﻻر اﺳت FBR .وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ
 ۱۰۶۶دﻻر ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۱۰۸۲دﻻر ،و در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۰۰دﻻر اﺳت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد
اﺻﻠﯽ«
 11اﮔر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑﯾن ﻓرزﻧدان ﻣﻌﻠول ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮔردد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۱از ۱۷
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.

12
 ۰دﻻر
ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد
ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۱۴ﻓوق ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
 ۲۲۴�۵۰دﻻر
13
 ۱۵۰دﻻر
دو ﺳوم ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد
) (۲۰دﻻر
ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
14
 ۰دﻻر
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 ۰دﻻر
ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﻓرزﻧد
 ۰دﻻر
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد
1

12

F

F

F

13

 ۷۹۶�۴۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۳۵۴�۵۰دﻻر
 ۴۴۱�۹۰دﻻر

ﮐﺎرﺑرگ ﺧﺎﻟﯽ وﯾژه اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ درآﻣد واﻟدﯾن ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺑرای درﯾﺎﻓت SSI
درآﻣد واﻟد:
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶
.۷
.۸

درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
ﻣﻧﮭﺎی ﻣﻘرری وﯾژه ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان
ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص
16
ﻣﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان
ﻣﻧﮭﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
ﻣﻧﮭﺎی  ۶۵دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده
15

15

14

F

F

 ۰دﻻر
) ( دﻻر
) (۲۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
) ( دﻻر
) (۲۰دﻻر
) (۶۵دﻻر

 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر

 12ﻧرخ ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺗﺣت ﭘوﺷش  SSIﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺷﺎﻣل  FBRو ﻣﺑﻠﻎ ﻣﮑﻣل اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۷۷۳�۴۰دﻻر ،در
ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۷۸۴�۴۰دﻻر و در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۹۶�۴۰دﻻر اﺳت .ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ
ﺑرای ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۹۲۱�۴۰دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۹۳۲�۴۰دﻻر ،و ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ
 ۹۴۴�۴۰دﻻر اﺳت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 13ﻓﻘط دو ﺳوم ھر ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷود» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 14در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ  ۱۷۳۰دﻻر و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  ۶۹۶۰دﻻر اﺳت .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ  ۱۷۵۰دﻻر و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  ۷۰۶۰دﻻر اﺳت .در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ،۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
 ۱۷۸۰دﻻر و ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ  ۷۱۸۰دﻻر اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻓرزﻧدان ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺳورات ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﮐﺳب ﺷده
ﻣوﺟود ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن را ﺧواھﻧد داﺷت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 15ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺑرای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۳۵۶دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۱دﻻر ،و ﺑرای
ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺳورات ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ درآﻣد ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺷﻣﺎره  ۶ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد» .ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 16ﻣﻘرری وﯾژه ھر ﻓرزﻧد ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺑرای ژاﻧوﯾﮫ  ،۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۳۵۶دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۱دﻻر ،و ﺑرای
ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۳۶۷دﻻر اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ ﮐﺳورات ﺳﺎﯾر ﻓرزﻧدان ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ واﺳطﮫ درآﻣد ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .ﮐﺳوراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎره  ۲ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ از درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﺷﻣﺎره  ۶ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد» .ﺑﺎزﮔﺷت
ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۲از ۱۷
 .۹ﺟﻣﻊ ﺟزء
 .۱۰ﻣﻧﮭﺎی ﻧﺻف ) (۵۰%ﺟﻣﻊ ﺟزء ﺷﻣﺎره ۹
 .۱۱ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 .۱۲ﺟﻣﻊ ﺟزء – درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 .۱۳ﻣﻧﮭﺎی FBR17وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد ﯾﺎ دو واﻟد
 .۱۴ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﺑرای ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول

 ۰دﻻر
) ( دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر

 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
) ( دﻻر
 ۰دﻻر

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.

 ۰دﻻر
ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد
ﻣﺑﻠﻎ اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ۱۴ﻓوق ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
دو ﺳوم ھر ﮔوﻧﮫ ﻧﻔﻘﮫ ﻓرزﻧد
) (۲۰دﻻر
ﻣﻧﮭﺎی  ۲۰دﻻر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھر ﮔوﻧﮫ درآﻣدی
 ۰دﻻر
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب
 ۰دﻻر
ﺟﻣﻊ ﮐل درآﻣد ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺳﺎب ﻓرزﻧد
 ۰دﻻر
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ  SSIﻓرزﻧد

 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر
 ۰دﻻر

 17ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال ) (FBRوﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺗﮏواﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ  ۷۱۰دﻻر ،ﺑرای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ ۷۲۱
دﻻر ،و ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۷۳۳دﻻر اﺳت FBR .وﯾژه ﺧﺎﻧوادهھﺎی دو واﻟد در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺑﻠﻎ
 ۱۰۶۶دﻻر ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﺑﻠﻎ  ۱۰۸۲دﻻر ،و در ﺳﺎلھﺎی  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ﻣﺑﻠﻎ  ۱۱۰۰دﻻر اﺳت» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد
اﺻﻠﯽ«

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۳از ۱۷
ﺗﺎرﯾﺦ______________:
اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ
دﻓﺗر ﻧﺎﺣﯾﮫ
____________________
____________________
ﻣوﺿوع___________________:

ﻧﺎم ﻓرزﻧد_____________________________:

ﺷﻣﺎره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ) (SSﻓرزﻧد_________________________:
ﻧﺷﺎﻧﯽ__________________________________:
_________________________________________
ﺗﻠﻔن________________________________:
اﯾﻧﺟﺎﻧب )اﯾﻧﺟﺎﻧﺑﺎن( واﻟد)ﯾن( ﻓرزﻧد ﻓوقاﻟذﮐر ھﺳﺗم )ھﺳﺗﯾم( .اﯾن ﮔزارش ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ﻣن/ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎه
_________________ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ﻣﺑﻠﻎ ﭼﮏ  SSIﻓرزﻧد ﻣن)ﻣﺎ( را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻣن
)ﻣﺎ( اطﻼع دھﯾد .ﻣن )ﻣﺎ( ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻣﺟﺎزات ﺷﮭﺎدت دروغ ،اظﮭﺎر ﻣﯽدارم )ﻣﯽدارﯾم( ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن
ﮔزارش ﺻﺣﯾﺢ ،دﻗﯾﻖ و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت اﺳت و ﻧﯾز ھر ﮔوﻧﮫ ﮐﭘﯽ ﭘﯾوﺳت ﺷده ﻋﯾﻧﺎ ً ﮐﭘﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﻧﺎد اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
اﻣﺿﺎء ﺷده در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮑﺎن ﻓوقاﻟذﮐر.
_______________________________________________
ﭘدر
_______________________________________________
ﻣﺎدر
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده واﻟد
ﻓﺗوﮐﭘﯽ ﺳواﺑﻖ ﭘرداﺧت/ﻓﯾشھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده؛
اﺻل اﯾن ﻣدارک ﺑرای اراﺋﮫ ﺑﮫ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ در زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ__________________________:
ﻣﺑﻠﻎ/ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ______________ دﻻر
ﻣﺑﻠﻎ/ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ______________ دﻻر
ﻣﺑﻠﻎ/ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ______________ دﻻر
ﻣﺑﻠﻎ/ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ______________ دﻻر
درآﻣد ﮐﺳب ﻧﺷده
ﻣﻧﺑﻊ _______________________ :ﻣﺑﻠﻎ/ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت ______________ دﻻر

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۴از ۱۷
ﭘﯽﻧوﺷتھﺎ
 1ﮔرﭼﮫ ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻧﺎﭘدری/ﻧﺎﻣﺎدری را ﺑرای اھداف SSI
 Medi-Calاﯾﺎﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد 42 .ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻗﺳﻣت
 .a(a)(17)(D)1396ﺑرای ﯾﮏ ﻓرزﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ  Medi-Calﻓﻘط درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ واﻟد و
ﻓرزﻧد را اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل درآﻣد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻧﺎﭘدری/ﻧﺎﻣﺎدری
واﺟد ﺻﻼﺣﯾت  SSIﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ،ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﺧط ﻓﻘر ﻓدرال« وﯾژه ﺳﺎﻟﻣﻧدان و
ﮐودﮐﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت (A&D FPL, Federal Poverty Level
) ،program for aged and for children with disabilitiesﺑرای
 Medi-Calدرﺧواﺳت دھﯾد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ  A&D FPLواﺟد
ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷود ،ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﺳﺎﻟﻣﻧدان-
ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن-ﻣﻌﻠوﻟﯾن ) (ADB, aged-blind-disabledﺑرای  Medi-Calدرﺧواﺳت
دھﯾد .درﺧواﺳت ﺑرای  Medi-Calﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ اداره رﻓﺎه ﮐﺎﻧﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺗوﺿﯾﺢ
دھﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﮏ ﻣورد »اﺳﻧﯾد« )) (Sneedeﻧﺎم ﯾﮏ ﭘروﻧده ﻗﺿﺎﯾﯽ( اﺳت ﺗﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺎﺳب اﻋﻣﺎل ﻣﯽﮔردد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 2ﺑرای آﻧﮑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﺟددا  SSIرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری ﺑﮫ
دﻓﺗر ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﺣل ﺧود ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ آن ،ﮐﺎھش درآﻣد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود ،ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ
ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑرای درﯾﺎﻓت  SSIواﺟد ﺻﻼﺣﯾت ﻣﯽﺳﺎزد ،را ﮔزارش ﮐﻧﯾد .ﺣﺗﻣﺎ ً اﺳﻧﺎد
و ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ دال ﺑر ﮐﺎھش درآﻣد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑرای
درﯾﺎﻓت  SSIواﺟد ﺻﻼﺣﯾت ﻣﯽﺳﺎزد را ﺣﺿورا ً اراﺋﮫ دھﯾد ﯾﺎ آﻧﮭﺎ را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود
ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ  SSIدرﯾﺎﻓﺗﯽ ﺗوﺳط ﻓرزﻧدﺗﺎن اﺑﻘﺎء ﮔردد .اﮔر
ﻣﯽﺧواھﯾد از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑرای اﺑﻘﺎی  SSIدرﺧواﺳت دھﯾد ،ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن ﮐﺎر را
از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 3ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ﺗﻧﮭﺎ ﻣوردی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮔزارش ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ  20ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال،
ﻗﺳﻣت  416.708رﺟوع ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،در ﺻورت ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺧود ﺷﻣﺎ ،در ﺻورت
ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﻏﯾر ﻣﻌﻠول ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑرای ﺳﮑوﻧت ،در
ﺻورت ازدواج ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ،در ﺻورت ﺧروج ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن از ﺧﺎﻧواده ،ﯾﺎ در
ﺻورت اﻧﺗﻘﺎل ﻓرزﻧد ﻣﻌﻠول ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ھم ﺑﺎﯾد ﻣراﺗب را
ﮔزارش ﮐﻧﯾد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 4ﺑرﺧﯽ از واﻟدﯾن ﮔزارش دادهاﻧد ﮐﮫ دﻓﺎﺗر ﻣﺣﻠﯽ ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﭘﯽ ﻣدارک را ﺑﭘذﯾرﻧد .اﯾن ادﻋﺎ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت .در ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠم ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺷﮭﺎدت دروغ ،اظﮭﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓﺗوﮐﭘﯽھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﻋﯾﻧﺎ ً روﻧوﺷت
دﻗﯾﻖ و واﻗﻌﯽ ﻣدارک اﺻﻠﯽ ھﺳﺗﻧد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 5ﺑرﺧﯽ از ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﮔزارش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ دﻓﺗر ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮔزارشھﺎی ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ را ﺑﻔرﺳﺗﻧد و اﯾﻧﮑﮫ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ
ﺗﻌدﯾلھﺎ را ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .ﮔﺎھﯽ اﯾن ادﻋﺎ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۵از ۱۷
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽھﺎی ﻻزم را ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر ﻣزاﯾﺎی ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﺎ ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده در درآﻣد ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .اﮔر ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ
ﭘرداﺧت ﮔردد ،در ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎهھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﮭﺎر ﭼﮏ ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد ﭘﻧﺞ ﭼﮏ را
درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد؛ اﮔر ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ ھر دو ھﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘرداﺧت ﮔردد ،در ﺑرﺧﯽ ﻣﺎهھﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎی دو ﭼﮏ ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد ،ﺳﮫ ﭼﮏ را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ
ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ،اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑرای درآﻣد
ﺳﺎل ﺑﻌد ﺷﻣﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔزارشھﺎی ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد را ﻣرﺗﺑﺎ ً
ﺑﻔرﺳﺗﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﮐﺗﺑﺎ ً از ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات درآﻣد را
ﮔزارش ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد را ﮔزارش ﻧﮑﻧﯾد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﯾشﺗر آﻧﭼﮫ واﺟد
ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت آن ھﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﮔردد ،اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣﻘﺻر
ﺧواھد داﻧﺳت ﭼون ﺗﻐﯾﯾر درآﻣد را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﮔزارش ﻧﮑردهاﯾد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 42 6ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻗﺳﻣت  ،1309ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ
) ،(C.C.R, California Code of Regulationsﻓﺻل  ،22ﻗﺳﻣت .50555.1
در ﻣورد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده »اﭘل« در ﻣﺛﺎل اﻟف ﻣﻧدرج در ﺻﻔﺣﮫ  ،۵دو ﻓرزﻧد دﯾﮕر ﺑر
اﺳﺎس درآﻣد ﺻﻔر واﺟد ﺻﻼﺣﯾت  Medi-Calﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .اﮔر ھر دو واﻟدﯾن ﮐﺎر
ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن دو ﻓرزﻧد واﺟد ﺻﻼﺣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ
از واﻟدﯾن ﻧزد ﻓرزﻧدان زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھر دوی آﻧﮭﺎ ﻧزد ﻓرزﻧدان زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﯾﮑﺎر و ﯾﺎ دارای ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎرهوﻗت و درآﻣد ﮐم ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﭼﺎر ﯾﮏ
ﻣﻌﻠوﻟﯾت ،ﺣﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣوﻗت ،ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت واﻟدﯾن ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش Medi-Cal
ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .اﮔر واﻟدی  IHSSرا ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣراﻗﺑت از ﯾﮏ ﻓرزﻧد دﭼﺎر ﻣﻌﻠوﻟﯾت
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،آن درآﻣد ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺎﻟﯽ آن ﻓرزﻧد ﺑرای  SSIاﺣﺗﺳﺎب
ﻧﻣﯽﮔردد ،و ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل »ﮔزﯾﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺧﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ« ،در زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑرای  Medi-Calھم ﻣﻧظور ﻧﻣﯽﮔردد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد
اﺻﻠﯽ«
 7اﮔر ﺷﻐل آزاد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﺎﯾل اﺳت درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺗﻌدﯾل
ﺷده ﺷﻣﺎ را ﺑداﻧد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت ) .416.1110(bاظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺧود ﺑﮫ اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺑﯾﺎورﯾد .اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻣﺎ ﺑررﺳﯽ
ﺧواھد ﮐرد .اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﯾﺎری
ﺑرای ﺗﺧﻣﯾن درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺗﻌدﯾل ﺷده ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻣﺎ در ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت .اﮔر
درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻣﺎ  ۴۰۰۰۰دﻻر ﺑوده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺗﻌدﯾل
ﺷده ﺷﻣﺎ )ﯾﻌﻧﯽ درآﻣدی ﮐﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت آن را ﺑﻌد از ﮐﺳورات ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﺟﺎز اداره ﻋواﯾد
داﺧﻠﯽ ﭘرداﺧت ﮐردهاﯾد(  ۱۸۰۰۰دﻻر ﯾﺎ  ۴۵%از درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،اداره
ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺗﺧﻣﯾن ﺧواھد زد ﮐﮫ درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺎدل  ۴۵%از
درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧواھد ﺑود .ﭼون درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺷﻐل آزاد ﺑﮫ ﺻورت
ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﮔردد ،ﮐﮫ ﺑﻌد طﺑﻖ  20ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۶از ۱۷
) ،416.1111(bﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ  ۱۲ﻣﺎه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷود ،ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗﻧظﯾم
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد ﺧود از ﺗﺧﻣﯾنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺗﻌدﯾل ھﺳﺗﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﯾد
ﮐرد.
اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺿروری ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓرد ﺷﺎﻏل
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺧواھد ﮐرد 42 .ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻗﺳﻣت )1382b(a)(3
اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣﻠزوﻣﺎت ،راﯾﺎﻧﮫھﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﺷﺎورزی و دامھﺎ ،زﻣﯾنھﺎی
ﮐﺷﺎورزی ،ﺣﺳﺎبھﺎی ﻣﺟزای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎر ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎ ،ﻗﺎﯾﻖھﺎی ﻣﺎھﯾﮕﯾری،
و ﻧﯾز ﺧودروھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎر از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑرای رﻓت و آﻣد ﺑﮫ
ﻣﺣل ﮐﺎر ﺿروری ھﺳﺗﻧد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 8ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن طرحھﺎﯾﯽ را دارﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺳﻣت  ۱۲۵از »ﻗﺎﻧون ﻋواﯾد داﺧﻠﯽ« )(Internal Revenue Code
ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﯽ وﯾژه ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﻣراﻗﺑتھﺎی
ﭘزﺷﮑﯽ وارﯾز ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮔوﻧﮫ طرحھﺎ اﻏﻠب »طرحھﺎی ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎ«
)” (“cafeteria plansﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد .ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺣﺳﺎبھﺎ وارﯾز ﻣﯽﺷود و ﺑرای
ﻣزاﯾﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ﺟزء »درآﻣد« ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽﮔردد ،ﭼون
ﺑرای اﯾن ﮔوﻧﮫ وﺟوه ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽﭘردازﯾد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات
ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت .404.1054
درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت  SSIﻋﺑﺎرت اﺳت از
درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺷﻣﺎ ﻣﻧﮭﺎی وﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ طرح ﮐﺎﻓﮫﺗرﯾﺎ وارﯾز ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﻣﺎ،
وﺟوھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯾﺎت وارﯾز ﻣﯽﮔردد ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد
اﺣﺗﺳﺎب ﻣﯽﺷوﻧد .وﺟوه ﻣوﺟود در ﺣﺳﺎب ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣری ﯾﮏ واﻟد ﺟز ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺎف اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻓرزﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻧﻣﯽﮔردد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات
ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت )» .416.1202(bﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 9ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﭘسﻧﮕر )ﺑﮫ ﺻﻔﺣﺎت  ۱ﺗﺎ  ۲رﺟوع ﮐﻧﯾد( ،در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣد درﯾﺎﻓﺗﯽ در ﻣﺎه ﻧواﻣﺑر و دﺳﺎﻣﺑر ،ﺑﺎﯾد از »ﻧرخ ﻣزاﯾﺎی ﻓدرال« ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد اﺳﺗﻔﺎده ﺷود؛ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﭼﮏ  SSIدرﯾﺎﻓﺗﯽ در ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ و ﻓورﯾﮫ ﺑﺎﯾد
درآﻣد درﯾﺎﻓﺗﯽ و اﺣﺗﺳﺎب ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧواﻣﺑر و دﺳﺎﻣﺑر ﺳﺎل ﻗﺑل را ﻣﻧﻌﮑس ﮐﻧد.
»ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«
 10ﺳﻘفھﺎی ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ھر ﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﻘرری ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ اﻓزاﯾش
ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ﻗﺳﻣت ) .416.112(c)(3)(Bدر ﻣﻘررات
ﻣرﺑوطﮫ ،اﻧﻌطﺎفھﺎ و اﻧطﺑﺎقھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﯾﯾن
زﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﮏ ﺟوان ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺳورات درآﻣد ﮐﺳب ﺷده ،از آﻧﮭﺎ ﺑﮭره
ﮔرﻓت 20 .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻗﺳﻣت .416.1861

ﺻﻔﺣﮫ  ۱۷از ۱۷
اﯾن ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات را ﻣﯽﺗوان در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن ،آﻧﮭﺎ در
وبﺳﺎﯾت اداره ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد .www.ssa.gov :ﺑﮫ وبﺳﺎﯾت اداره
ﺳوﺷﺎل ﺳﮑورﯾﺗﯽ ﺑروﯾد و روی زﺑﺎﻧﮫ »ﻣﻘررات ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ« در ﺳﻣت راﺳت ﺻﻔﺣﮫ
ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد» .ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ«

ﺑودﺟﮫ ) Disability Rights Californiaاداره ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻻن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ( از ﭼﻧدﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﯽﮔردد؛ ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑودﺟﮫ اﯾن اداره ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ

http://www.disabilityrightsca.org/
 Documents/ListofGrantsAndContracts.htmlﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

