Papaanong Itatama Ang Talaan Ng
Mga Kinita Mo Sa Social Security

K

ung kayo ay may edad na 18 taong gulang o mas matanda,
maaari kayong lumikha ng isang my Social Security
na account. Sa www.socialsecurity.gov/myaccount, maaari
ninyong makuha ang inyong Social Security Statement (Pahayag
mula sa Social Security) upang makita ang inyong talaan ng mga
kinita, at makita ang mga pagtatantiya para sa panghinaharap na
pagreretiro, kapansanan, at mga survivor (nabiyudo/a o naulila)
na benepisyo. Kailangan ninyong pag-aralan nang mainam ang
inyong account upang matiyak na ipinapakita nito ang wastong
halaga na kinita ninyo taon-taon at matiyak na ang inyong
pangalan at petsa ng kapanganakan ay wasto.

Bakit mahalaga na maging wasto ang aking
talaan ng mga kinita?
Ang halaga ng benepisyo mula sa Social Security na
matatanggap ninyo o ng inyong kapamilya ay depende sa
halaga ng mga kinita na ipinapakita sa inyong rekord. Kung
ang lahat ng inyong mga kinita ay hindi ipinapakita sa inyong
rekord, ito ay maaaring mangahulugan na mas mababang
mga benepisyo mula sa Social Security para sa inyo o sa inyong
pamilya.

Paano kung nawawala ang mga kinita?
Kung ang mga kinita ay nawawala mula sa inyong talaan sa
Social Security ay para sa kasalukuyang taon o nakaraang taon,
hindi ninyong kailangang mag-alala. Dahil ang mga kinitang ito
ay kamakailan lang, maaaring hindi pa namin naitatala ang mga
ito. Dapat ay makita ang mga ito sa susundo na Statement.
Gayunman, ang mga kinita ay maaaring nawawala mula sa
inyong rekord para sa mas naunang mga taon sanhi ng isa sa
mga sumusunod na dahilan:
• Inulat ng inyong employer ang inyong mga kinita gamit ang
maling pangalan o numero ng Social Security.
• Mali ang inulat ng inyong employer na inyong mga kinita.
• Kayo ay kinasal o sumailalim sa diborsyo at binago ang
inyong pangalan, ngunit hindi inulat ang pagbabago sa
Social Security.
• Kayo ay nagtrabaho gamit ang numero ng Social Security na
hindi sa inyo.

Ano ang dapat kong gawin kung may mga
kinita na kulang?
Kung may natuklasan kayong mga kulang na kinita mula sa
inyong rekord, ang unang dapat ninyong gawin ay alamin ang
ilang katibayan ng mga kinitang iyon. Ang katibayan na ito ay
maaaring:
• Isang W-2 form (Wage and Tax Statement o Pahayag ng
Suweldo at Buwis);
• Isang tax return;
• Isang wage stub o pay slip;
• Ang sarili ninyong mga rekord ng kinita; o

•

Iba pang mga dokumento na nagpapakita na nagtrabaho
kayo.
Kung wala kayong makitang nakasulat na mga dokumentong
ipinapakita ang inyong mga kinita, subukan na tandaan ang mga
sumusunod na katotohanan, at isulat ang mga ito:
• Saan kayo nagtrabaho;
• Ang pangalan ng inyong employer;
• Mga petsa kung kailan kayo nagtrabaho;
• Magkano ang inyong kinita; at
• Ang pangalan at numero ng Social Security na ginamit ninyo
nang kayo ay nagtrabaho.

Paano makakatulong ang Social Security?
Makalipas ninyong malikom ang inyong mga dokumento
o nakagawa ng mga listahan ng lahat ng impormasyon na
natatandaan ninyo, makipag-ugnayan sa Social Security. Kami ay
makikipagtrabaho sa inyo para iwasto ang inyong rekord. Ang
prosesong ito ay maaaring mangailangan ng kaunting panahon,
depende sa impormasyon na dadalhin ninyo sa amin tungkol
sa inyong mga nawawala na kinita. Maaaring kailangan naming
makipag-ugnayan sa inyong mga employer o kayo ang makipagugnayan sa kanila.

Pakikipag-ugnay sa Social Security
Bisitahin ang www.socialsecurity.gov sa anumang
oras upang mag-apply para sa mga benepisyo,
magbukas ng my Social Security na account,
humanap ng mga pahayagan, at alamin ang sagot sa
mga madalas na katanungan. O kaya’y, tawagan ninyo
kami ng walang bayad sa 1-800-772-1213 (para sa mga
bingi o mahina ang pandinig, tawagan ang aming TTY
na numerong 1-800-325-0778). Kami ay nagbibigay ng
libreng serbisyo ng pagsalin sa wika para matulungan kayong
pangasiwaan ang inyong mga transaksyong pang-Social
Security. Ang mga pagsalin na serbisyong ito ay makakamtan
ninyo sa telepono man o sa loob the opisina ng Social Security.
Kami ay makapagsasagot ng partikular na mga tanong mula
sa 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes.
Karaniwan, mas maikli ang oras ng inyong paghihintay kapag
tatawag kayo pagkatapos ng Martes. Tinuturing namin na
kumpidensyal ang lahat ng mga tawag. Gusto rin naming
siguradohing kayo ay tatanggap ng wasto at magalang na
serbisyo, kaya may ikalawang kinatawan ng Social Security
ang magmo-monitor ng ilang tawag sa telepono. Kami ay
makapagbibigay ng pangkalahatang impormasyon gamit ng
automated phone service 24 oras bawat araw. At, tandaan ninyo,
ang aming website, www.socialsecurity.gov, ay magagamit
ninyo kailan man at saan man!
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