Paanong Makakatulong Ang Social Security Sa Iyo
Kapag Ang Miyembro Ng Pamilya Mo Ay Binawian Na
Ng Buhay

K

ailangan ninyong ipaalam sa Social Security kapag may
taong namatay sa lalong madaling panahon. Karaniwan,
ang funeral director ang mag-uulat ng pagkamatay ng tao
sa Social Security. Kakailanganin niyong ibigay ang numero
sa Social Security ng namatay sa funeral director para
makapag-ulat siya.
Ang ilan sa mga miyembro ng pamilya ng namatay
ay maaaring makatanggap ng mga benepisyo mula sa
Social Security kung ang namatay na tao ay sapat na
nakapagtrabaho nang may Social Security para maging
kuwalipikado sa mga benepisyo. Makipag-ugnayan sa Social
Security sa lalong madaling panahon upang matiyak na
matatanggap ng pamilya ang lahat ng mga benepisyo na
karapat-dapat para sa kanila. Mangyari lang basahin ang
sumusunod na impormasyon nang mainam para malaman
kung anong mga available ang maaaring magamit.
• Kami ay nagbabayad ng isang beses na kabayaran
lang na $255 sa mga naiwang asawa kung siya ay
nanirahan kasama ng pumanaw. Kung magkahiwalay
ng tirahan at nakakatanggap ngilang mga benepisyo
mula sa Social Security ang nasa rekord ng pumanaw,
ang naiwang asawa ay maaaring makakuha pa rin
ng isang beses na kabayaran na ito. Kung walang
naiwang asawa, ang bata na karapat-dapat para sa mga
benepisyo ayon sa rekord ng pumaaw sa buwan ng
kamatayan ay maaaring matanggap ang kabayarang
ito.
• Ang ilang mga miyembro ng pamilya ay maaaring
karapat-dapat na tumanggap ng mga buwanang
benepisyo, kabilang na ang:
——Ang biyudo o biyuda na may edad na 60 taong
gulang o mas matanda (edad na 50 o mas matanda
kung may kapansanan);
——Ang biyudo o biyuda na anuman ang edad para sa
anak ng pumanaw na mas bata sa edad na 16 taong
gulang o may kapansanan;
——Isang hindi kasal na bata ng namatay na:
°° Mas bata sa edad na 18 taong gulang (o hanggang
edad na 19 kung siya ay isang full time na mag-aaral
sa isang elementary o secondary school); o
°° May edad na 18 taong gulang o mas matanda pa na
may kapansanan na nagsimula bago ang edad na
22;
——Isang anak ng asawa sa naunang asawa (stepchild),
apo, apong anak ng asawa sa naunang asawa
(stepchild), o inampon na anak sa ilalim ng ilang
partikular na mga pangyayari;
——Mga magulang, edad na 62 taong gulang o mas
matanda, na dependent (umaasa) sa pumanaw ng
kahit man lang kalahati ng kanilang suporta; at
——Isang natitirang diborsyado/o na asawa, sa ilalim ng
ilang mga pagkakataon.

Kung ang pumanaw ay tumatanggap ng mga
benepisyo mula sa Social Security, kailangan ninyong
isauli ang benepisyong natanggap para sa buwan nang
namatay o anumang mga sumunod na buwan. Halimbawa,
kung ang tao ay pumanaw ng Hulyo, kailangan ninyong
isauli ang benepisyong binayaran sa buwan ng Agosto. Kung
natanggap sa pamamagitan ng direktang pagdeposito,
makipag-ugnayan sa bangko o iba pang pinansiyal na
institusyon at hilingin sa kanilang isauli ang anumang mga
pondo na natanggap para sa buwan nang namatay o mas
huli pa. Kung binayaran ng tseke, huwag palitan ng cash
ang anumang natanggap ng tseke na natanggap sa buwan
nang mamatay ang tao o lumaon pa. Isauli ang mga tseke sa
Social Security sa lalong madaling panahon.
Gayunman, ang mga karapat-dapat na miyembro ng
pamilya ay maaaring makatanggap ng mga benepisyo
sanhi ng kamatayan para sa buwan nang namatay ang
benepisyaryo.

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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