Αριθμοί Kοινωνικής
Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης
για παιδιά

Ό

ταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα
πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν’
αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για
το παιδί σας. Η καλύτερη χρονική στιγμή να το
κάνετε αυτό, είναι όταν δίνετε πληροφορίες
για το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
σας. Εάν περιμένετε να υποβάλετε αίτηση για
αριθμό σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης,
μπορεί ν’ αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις καθώς
επαληθεύουμε το πιστοποιητικό γέννησης του
παιδιού σας.

Γιατί πρέπει να ζητήσω να δοθεί στο
παιδί μου ένας αριθμός μητρώου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
Χρειάζεστε έναν αριθμό μητρώου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για να δηλώσετε το παιδί σας ως
προστατευόμενο τέκνο στην φορολογική σας
δήλωση. Το παιδί σας ίσως χρειάζεται, επίσης,
αριθμό μητρώου κοινωνικών ασφαλίσεων εάν
σκοπεύετε να:
• Ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό για το
παιδί.
• Ν’ αγοράσετε ομόλογα για το παιδί.
• Ν’ αποκτήσετε ιατρική κάλυψη για το
παιδί, ή
• Να υποβάλετε αίτηση για κρατικές
υπηρεσίες για το παιδί σας.

Πρέπει να έχει το παιδί μου αριθμό
Kοινωνικής Aσφάλισης;
Όχι. Η λήψη αριθμού Kοινωνικής Ασφάλισης
για το νεογέννητο παιδί σας, είναι προαιρετική.
Παρ’ όλ’ αυτά, είναι καλή ιδέα να λάβετε
αριθμό όταν γεννηθεί το παιδί σας. Μπορείτε
να υποβάλετε αίτηση για αριθμό Kοινωνικής
Ασφάλισης για το παιδί σας όταν υποβάλετε
αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού
γέννησής του. Η κρατική υπηρεσία που εκδίδει
πιστοποιητικά γέννησης, θα μας ενημερώσει
σχετικά και θα σας ταχυδρομήσουμε την κάρτα
της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εάν περιμένετε για να υποβάλετε αίτηση
σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να
μας προσκομίσετε απόδειξη της υπηκοότητας
Η.Π.Α. του παιδιού σας, της ηλικίας του και της
ταυτότητάς του, όπως και απόδειξη της δικής
σας ταυτότητας. Πρέπει να επαληθεύσουμε
τα στοιχεία γέννησης του παιδιού, κάτι που
μπορεί να απαιτήσει 12 εβδομάδες επιπλέον
από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για
την έκδοση μιας κάρτας. Για την επαλήθευση
ενός πιστοποιητικού γέννησης, η υπηρεσία
Κοινωνικής Ασφάλισης θα επικοινωνήσει
με την υπηρεσία που εξέδωσε τα στοιχεία
γέννησης. Κάνουμε αυτή την επαλήθευση για
ν’ αποτρέψουμε τη χρήση ψευδών στοιχείων
γέννησης για τη λήψη αριθμών Kοινωνικής
Ασφάλισης με σκοπό την καθιέρωση
ψευδών οντοτήτων.
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Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;
Στο νοσοκομείο· Όταν δίνετε πληροφορίες
για το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
σας, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να υποβάλετε
αίτηση για αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης για
το παιδί σας. Εάν δηλώσετε ναι, θα χρειαστεί
να παράσχετε τους αριθμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης και των δύο γονέων, εάν μπορείτε.
Ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης και των δύο γονέων,
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα αριθμό
για το παιδί σας.
Σε γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης· Εάν
θέλετε να υποβάλετε αίτηση για τον αριθμό του
παιδιού σας, πρέπει να·
• Συμπληρώσετε μια Αίτηση για κάρτα
Kοινωνικής Ασφάλισης
(Έντυπο SS-5-INST-GR) και
• Να μας προσκομίσετε έγγραφα που ν’
αποδεικνύουν, για το παιδί σας·
— Υπηκοότητα Η.Π.Α.
— Ηλικία και
— Ταυτότητα.
• Να μας προσκομίσετε έγγραφα που ν’
αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, το
ταχυδρομικό γραφείο δεν θα παραδώσει την κάρτα
ασφαλισμένου του τέκνου σας εάν το όνομά του
δεν αναγράφεται στο γραμματοκιβώτιο σας.
Τέκνα ηλικίας 12 ετών και άνω: Οποιοδήποτε
άτομο ηλικίας 12 ετών και άνω το οποίο
υποβάλλει αίτηση αρχικού αριθμού μητρώου
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κοινωνικών ασφαλίσεων, ακόμη και αν ένας
γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει την αίτηση εκ
μέρους του τέκνου.

Υπηκοότητα
Μπορούμε ν’ αποδεχτούμε μόνο συγκεκριμένα
έγγραφα ως απόδειξη υπηκοότητας Η.Π.Α. Αυτά,
συμπεριλαμβάνουν πιστοποιητικό γέννησης των
Η.Π.Α. προξενική βεβαίωση γέννησης, διαβατήριο
Η.Π.Α., πιστοποιητικό απόκτησης ιθαγένειας, ή
πιστοποιητικό υπηκοότητας. Οι μη πολίτες, θα
πρέπει ν’ αναφερθούν στο ΑΑριθμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης για όσους δεν είναι υπήκοοι των Η.Π.Α.
(Αρ. έκδοσης 05-10096-GR) για περισσότερες
πληροφορίες.

Ηλικία
Πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό
γέννησης του παιδιού σας εάν το παιδί σας
γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. (Αν υπάρχει,
πρέπει να το δείξετε). Εάν δεν υπάρχει, μπορεί
να δεχτούμε
• Πιστοποιητικό θρησκευτικού ιδρύματος
που συντάχθηκε πριν την ηλικία των 5 ετών
και δείχνει την ημερομηνία γέννησης,
• Πιστοποιητικό νοσοκομείου στις Η.Π.Α., ή
• Διαβατήριο.
Εάν το παιδί σας γεννήθηκε εκτός των
Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να δείξετε το
πιστοποιητικό γέννησής του από την ξένη χώρα
(εάν το έχετε ή μπορείτε να λάβετε αντίγραφο
εντός 10 εργάσιμων ημερών). Εάν δεν μπορείτε
να το λάβετε, μπορεί να δεχτούμε τα παρακάτω
για το παιδί σας
5

• Certificate of Birth Abroad (FS-545,
Πιστοποιητικό γέννησης από ξένη χώρα),
• Certificate of Report of Birth (DS-1350,
Πιστοποιητικό αναφοράς γέννησης),
• Consular Report of Birth Abroad (FS-240,
Αναφορά γέννησης σε ξένη χώρα από
το προξενείο),
• Certificate of Naturalization (Πιστοποιητικό
Πολιτογράφησης), ή
• Διαβατήριο.

Ταυτότητα
Το παιδί σας· Μπορούμε ν’ αποδεχτούμε
μόνο συγκεκριμένα έγγραφα ως απόδειξη της
ταυτότητας του παιδιού σας. Ένα αποδεκτό
έγγραφο πρέπει να ισχύει (να μην έχει λήξει)
και να δείχνει το όνομα του παιδιού σας,
πληροφορίες αναγνώρισης και κατά προτίμηση
μια πρόσφατη φωτογραφία. Μπορούμε γενικά ν’
αποδεχτούμε κάποιο έγγραφο ταυτότητας χωρίς
φωτογραφία, εάν έχει επαρκείς πληροφορίες για
την αναγνώριση του παιδιού (όπως το όνομα και
την ηλικία του παιδιού, ημερομηνία γέννησης
ή ονόματα των γονέων). Προτιμούμε να μας
προσκομίσετε διαβατήριο των Η.Π.Α. Εάν αυτό
το έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο, μπορούμε ν’
αποδεχτούμε τα κάτωθι έγγραφα που αφορούν
το παιδί σας·
• Ταυτότητα εκδιδόμενη από την Πολιτεία
που δεν αποτελεί άδεια οδήγησης,
• Πιστοποιητικό υιοθεσίας
• Αντίγραφο από το μητρώο του γιατρού, της
κλινικής ή του νοσοκομείου,
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(συνέχεια στην
πίσω σελίδα)

• Πιστοποιητικό θρησκευτικού μητρώου,
• Αντίγραφο από το αρχείο νηπιαγωγείου ή
σχολείου, ή
• Κάρτα σχολικής ταυτότητας.
Εσείς·Εάν είστε πολίτης των Η.Π.Α., η
Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης θα ζητήσει από
σας το δίπλωμα οδήγησής σας των Η.Π.Α., κάρτα
(ταυτότητα - όχι δίπλωμα οδήγησης) που έχει
εκδοθεί από κάποια Πολιτεία, ή διαβατήριο των
Η.Π.Α., ως απόδειξη ταυτότητας. Εάν δεν έχετε
αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα, θα ζητήσουμε
από σας να προσκομίσετε άλλα έγγραφα που
μπορεί να είναι διαθέσιμα, όπως·
• Κάρτα αναγνώρισης υπαλλήλου (Employee
ID),
• Σχολική κάρτα (School ID),
• Κάρτα ασφάλισης υγείας (όχι κάρτα
Medicare),
• Στρατιωτική ταυτότητα των Η.Π.Α., ή
• Ασφαλιστήριο συμβολαίου ζωής.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι είτε τα
πρωτότυπα, ή αντίγραφα θεωρημένα από την
εκδότρια αρχή. Δεν μπορούμε ν΄ αποδεχτούμε
φωτοαντίγραφα ή θεωρημένα από
συμβολαιογράφο αντίγραφά τους. Μπορεί να
χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο για δύο σκοπούς.
Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το διαβατήριο του παιδιού σας για απόδειξη της
υπηκοότητάς και ταυτότητάς του. Ή, μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε το πιστοποιητικό
γέννησης του παιδιού σας ως απόδειξη της
ηλικίας και υπηκοότητάς του. Ωστόσο, πρέπει
να προσκομίσετε τουλάχιστον δύο ξεχωριστά
έγγραφα.
Θα σας ταχυδρομήσουμε τον αριθμό και την
κάρτα Kοινωνικής Aσφάλισης του παιδιού σας
όταν θα έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες
και θα έχουμε επαληθεύσει την ακρίβεια των
εγγράφων που αφορούν το παιδί σας.
7

Τι πρέπει να κάνω εάν το παιδί μου
είναι υιοθετημένο;
Μπορούμε να δώσουμε στο υιοθετημένο
παιδί σας έναν αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης
πριν ολοκληρωθεί η υιοθεσία, αλλά μπορεί να
επιθυμείτε να το κάνετε αργότερα. Τότε, μπορείτε
να κάνετε αίτηση για τον αριθμό, χρησιμοποιώντας
το νέο όνομα του παιδιού σας, με το όνομά σας
ως γονέας. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε το παιδί
σας στη φορολογική σας δήλωση καθώς εκρεμεί
ακόμα η υπόθεση υιοθεσίας, επικοινωνήστε με την
Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (Internal Revenue
Service, IRS) για να λάβετε το έντυπο Form W-7A,
Application for Taxpayer Identification Number
for Pending U.S. Adoptions (Αίτηση για αριθμό
φορολογικού μητρώου για εκκρεμούσες στις Η.Π.Α.
Υιοθετήσεις).

Τι κοστίζει;
Δεν υπάρχει χρέωση για αριθμό και
κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν κάποιος
επικοινωνήσει με σας και θέλει να σας χρεώσει
για αριθμό κάρτας Kοινωνικής Ασφάλισης, ή για
οποιαδήποτε υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης,
παρακαλείσθε να θυμάστε ότι οι υπηρεσίες
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δωρεάν. Μπορείτε
να καταγγείλετε οποιονδήποτε επιχειρήσει να
σας χρεώσει, καλώντας την τηλεφωνική γραμμή
βοήθειας του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή
στον αριθμό 1-800-269-0271.

Τι πρέπει να κάνω εάν χάσω
την κάρτα;
Μπορείτε ν’ αντικαταστήσετε την
κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης εάν χαθεί ή
κλαπεί. Μπορείτε να λάβετε μόνο έως τρεις
κάρτες αντικατάστασης σε ένα χρόνο και
10 στη διάρκεια της ζωής σας. Οι νόμιμες
8

αλλαγές ονόματος και άλλες εξαιρέσεις, δεν
προσμετρούνται σ’ αυτούς τους περιορισμούς.
Για παράδειγμα, αλλαγές στην ιδιότητα μη
πολιτών, που απαιτούν αναθεωρήσεις κάρτας,
μπορεί να μην προσμετρούνται σ’ αυτούς
τους περιορισμούς. Επίσης, μπορεί να μην
επηρεάζεστε απ’ αυτούς τους περιορισμούς εάν
μπορείτε ν’ αποδείξετε ότι χρειάζεστε την κάρτα
για ν’ αποτρέψετε ένα καταστροφικό συμβάν.
Σας συνιστούμε να διατηρείτε την κάρτα
Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού σας σε
ασφαλές μέρος. Αποτελεί σημαντικό έγγραφο.
Μην τη μεταφέρετε μαζί σας.

Κατάχρηση αριθμού Κοινωνικής
Ασφάλισης
Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί τον
αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης του παιδιού σας για
παράνομους σκοπούς, θα πρέπει να υποβάλετε
καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Εμπορίου (Federal Trade Commission), μέσω·
• Διαδικτύου—www.idtheft.gov,
• Τηλεφώνου—1-877-IDTHEFT
(1-877-438-4338), ή
TTY—1-866-653-4261.
Είναι παράνομο να
• Χρησιμοποιείτε τον αριθμό Kοινωνικής
Aσφάλισης κάποιου άλλου,
• Παρέχετε εσφαλμένες πληροφορίες όταν
υποβάλετε αίτηση για αριθμό Kοινωνικής
Aσφάλισης, ή
• Να μετατρέπετε, πουλάτε, ή αγοράζετε
κάρτες Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Επικοινωνήστε με την Κοινωνική
Ασφάλιση
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov ανά πάσα στιγμή
για να υποβάλλετε αίτηση για επιδόματα, να
ανοίξετε ένα λογαριασμό my Social Security,
για να βρείτε έντυπα, και απαντήσεις σε συχνά
τιθέμενες ερωτήσεις. Ή, τηλεφωνήστε μας χωρίς
χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213 (για
κουφά ή βαρήκοα άτομα, τηλεφωνήστε στον
αριθμό μας TTY, 1-800-325-0778). Παρέχουμε
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας για να σας
βοηθήσουμε να διεξάγετε τις συναλλαγές σας
με την Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτές οι υπηρεσίες
διερμηνείας είναι διαθέσιμες είτε επικοινωνήσετε
μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή εάν επισκεφθείτε
ένα γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Μπορούμε
να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις
από τις 7 π.μ. έως τις 7 μ.μ., Δευτέρα έως
Παρασκευή. Συνήθως, θα περιμένετε λιγότερο εάν
τηλεφωνήσετε μετά την Τρίτη. Όλα οι τηλεφωνικές
επικοινωνίες διατηρούνται εμπιστευτικές. Θέλουμε
να βεβαιωθούμε επίσης ότι σας παρέχουμε σωστή
και ευγενική εξυπηρέτηση. Για αυτό και έχουμε ένα
δεύτερο αντιπρόσωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης
που παρακολουθεί ορισμένα τηλεφωνήματα.
Μπορούμε να σας παρέχουμε γενικές
πληροφορίες μέσω αυτόματης τηλεφωνικής
υπηρεσίας 24 ώρες το 24ωρο. Μην ξεχνάτε, ότι
η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι
διαθέσιμη πάντοτε και παντού!
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