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Μπορείτε να βρείτε δημόσιο ενημερωτικό υλικό στα ισπανικά στην ηλ.  
διεύθυνση www.segurosocial.gov. 
Μπορείτε να βρείτε δημόσιο ενημερωτικό υλικό στα Αραβικά, Κινέζικα, Περσικά, Γαλλικά, 
Ελληνικά, Ιταλικά, Κορεάτικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Βιετναμέζικα στην 
Πολύγλωσση πύλη του Social Security στην ηλ. διεύθυνση www.ssa.gov/multilanguage. Εδώ 
υπάρχει μια λίστα με το διαθέσιμο υλικό:

Γενικές πληροφορίες

Ενημέρωση Δημοσίευση αρ. 05-10003-GR
Κατανόηση των παροχών Δημοσίευση αρ. 05-10024-GR

Αριθμός και κάρτα Social Security
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αίτηση για Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης Έντυπο SS-5-INST-GR
Ο αριθμός και η κάρτα της Κοινωνικής σας Ασφάλισης Δημοσίευση αρ. 05-10002-GR
Αριθμοί Kοινωνικής Aσφάλισης για μη πολίτες Δημοσίευση αρ. 05-10096-GR

Αναπηρία
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Έντυπο SSA-827-INST-GR
Παροχές για παιδιά με αναπηρίε Δημοσίευση αρ. 05-10026-GR
Παροχές αναπηρίας Δημοσίευση αρ. 05-10029-GR
Πώς αποφασίζουμε εάν είστε ακόμα σε κατάσταση αναπηρίας Δημοσίευση αρ. 05-10053-GR
Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Δημοσίευση αρ. 05-10058-GR

Supplemental Security Income
Συμπληρωματικό εισόδημα ασφάλειας (SSI, ακρωνύμια στα αγγλικά) για μη πολίτες Δημοσίευση αρ. 05-11051-GR

Medicare
Αίτηση για πρόσθετη βοήθεια με το κόστος συνταγογραφημένων φαρμάκων  
της Medicare Έντυπο SSA-1020-INST-GR

Άλλα

Γλωσσάριο όρων Social Security

SSA.gov

https://www.linkedin.com/company/ssa
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://twitter.com/socialsecurity
https://www.facebook.com/socialsecurity
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Προσφέρουμε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα
Παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέα για να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε τις 
υποθέσεις σας με το Social Security. Αυτές οι υπηρεσίες διερμηνέα είναι διαθέσιμες είτε 
συνομιλείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου είτε στο γραφείο Social Security office.
Τηλεφωνήστε χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213. Εάν χρειάζεστε εξυπηρέτηση 
στα ισπανικά, πατήστε το 7 και περιμένετε να σας βοηθήσει ένας ισπανόφωνος εκπρόσωπος. 
Για όλες τις άλλες γλώσσες, παραμείνετε στη γραμμή και μείνετε σιωπηλοί κατά τη διάρκεια 
των προτροπών φωνητικού αυτοματισμού στα Αγγλικά μέχρι να απαντήσει ένας εκπρόσωπος. 
Ο εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει με έναν διερμηνέα για να σας βοηθήσει με το τηλεφώνημά 
σας. Εάν δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την υπόθεσή σας μέσω τηλεφώνου, θα κλείσουμε 
ραντεβού για εσάς σε τοπικό γραφείο Social Security και θα κανονίσουμε να υπάρχει διερμηνέας 
εκεί τη στιγμή της επίσκεψής σας.
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