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αποκαλείται επίδομα «παιδιού», επειδή
καταβάλλεται επί των καταχωρημένων κερδών
Social Security (Κοινωνική ασφάλιση) του
γονέα.)

Εισαγωγή
Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους γονείς,
στους κηδεμόνες ή στους εκπροσώπους των
παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών που έχουν
αναπηρίες που τα καθιστούν επιλέξιμα για
καταβολή Supplemental Security Income
(SSI) (Εισόδημα Επικουρικής Ασφάλισης).
Απευθύνεται επίσης στους ενήλικες που
είχαν αναπηρία κατά την παιδική ηλικία (πριν
από την ηλικία των 22 ετών) και οι οποίοι
ενδέχεται να δικαιούνται παροχές Social
Security Disability Insurance (SSDI) (Κοινωνική
ασφάλιση αναπηρίας). (Αυτή η παροχή SSDI

Αυτό το φυλλάδιο θα σας βοηθήσει να
αποφασίσετε εάν εσείς, το παιδί σας ή ένα
παιδί που γνωρίζετε, ενδέχεται να είναι
επιλέξιμοι για SSI ή για Social Security
(Κοινωνική Ασφάλιση).

SocialSecurity.gov
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Η μηνιαία πληρωμή SSI περιορίζεται σε
$30 όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ιατρική
εγκατάσταση και η ασφάλιση υγείας πληρώνει
για τη φροντίδα του.

Καταβολές Supplemental Security
Income (SSI) (Συμπληρωματικό
επίδομα κοινωνικής ασφάλισης) για
παιδιά με αναπηρίες

Οι κανόνες SSI σχετικά με την
αναπηρία

Το SSI καταβάλλεται με μηνιαίες πληρωμές σε
άτομα με χαμηλό εισόδημα και περιορισμένους
πόρους που είναι άνω των 65 ετών ή τυφλοί
ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Εάν το παιδί
σας είναι μικρότερο των 18 ετών, μπορεί να
δικαιούται το επίδομα αυτό, εάν η σωματική ή
η πνευματική του κατάσταση ή ο συνδυασμός
καταστάσεών του πληροί τον ορισμό του
Social Security (Κοινωνική Ασφάλιση) για την
παιδική αναπηρία, και αν τα εισοδήματα και οι
πόροι του εμπίπτουν στα όρια επιλεξιμότητας.
Το ποσό της πληρωμής SSI διαφέρει ανάμεσα
σε πολιτείες επειδή ορισμένες πολιτείες
προσθέτουν κάποιο ποσόν στην πληρωμή
SSI. Το τοπικό σας γραφείο Social Security
(Κοινωνική Ασφάλιση) μπορεί να σας πει
περισσότερα σχετικά με την πληρωμή SSI από
την πολιτεία σας.

Το παιδί σας πρέπει να πληροί όλες τις
παρακάτω προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ότι
είναι ανάπηρο και ως εκ τούτου είναι επιλέξιμο
για SSI:
• Παιδιά που δεν είναι τυφλά, δεν πρέπει να
εργάζονται ή να κερδίζουν περισσότερα
από $1,180 δολάρια το μήνα το 2018. Παιδί
που είναι τυφλό δεν πρέπει να εργάζεται ή
να έχει εισόδημα περισσότερο από $1,970
(Αυτό το εισόδημα συνήθως αλλάζει κάθε
χρόνο.)

• Το παιδί πρέπει να έχει μια σωματική ή
ψυχική κατάσταση ή έναν συνδυασμό
καταστάσεων που οδηγούν σε «σημαντικούς
και σοβαρούς λειτουργικούς περιορισμούς».
Αυτό σημαίνει ότι μία ή περισσότερες
καταστάσεις πρέπει να περιορίζουν πολύ
σοβαρά τις δραστηριότητες του παιδιού
σας.

Οι κανόνες SSI σχετικά με το εισόδημα
και τους πόρους
Όταν πρόκειται να αποφασιστεί εάν το
παιδί σας είναι επιλέξιμο για να λάβει SSI,
εξετάζουμε το εισόδημα και τους πόρους του
παιδιού σας. Εξετάζουμε επίσης τα εισοδήματα
και τους πόρους των μελών της οικογένειας
που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με το παιδί. Οι
κανόνες αυτοί ισχύουν αν το παιδί σας διαμένει
στο σπίτι. Ισχύουν επίσης εάν το παιδί σας πάει
σε σχολείο που είναι σε μεγάλη απόσταση από
το σπίτι, αλλά επιστρέφει ενίοτε στο σπίτι και
είναι υπό τον έλεγχό σας.

• Η μία ή περισσότερες καταστάσεις του
παιδιού πρέπει να επιφέρουν ανικανότητα
ή να αναμένεται ότι θα επιφέρουν
ανικανότητα για τουλάχιστον 12 μήνες, ή η
μία ή περισσότερες καταστάσεις πρέπει να
αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε θάνατο.

Παροχή πληροφοριών σχετικά με την
κατάσταση του παιδιού σας
Όταν υποβάλετε αίτηση για πληρωμές
αναπηρικού επιδόματος SSI για το παιδί σας,
θα σας ζητήσουμε αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με την ιατρική κατάσταση του παιδιού
και τον τρόπο με τον οποίο η κατάστασή
του επηρεάζει την ικανότητά του να εκτελεί
καθημερινές δραστηριότητες. Θα σας
ζητήσουμε επίσης να δώσετε άδεια στους
γιατρούς, δασκάλους, θεραπευτές και άλλους

Εάν το εισόδημα και οι πόροι του παιδιού
σας, ή το εισόδημα και οι πόροι των μελών
της οικογένειας που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό
με το παιδί, υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο
ποσό, η αίτηση του παιδιού για πληρωμές SSI
απορρίπτεται.
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επαγγελματίες που έχουν πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση του παιδιού σας για να μας
αποστείλουν τις πληροφορίες.

• Μυική δυστροφία

• Σοβαρή νοητική αναπηρία (ηλικία 4 ετών
και άνω)

Εάν έχετε κάποιο από τα ιατρικά ή σχολικά
αρχεία του παιδιού σας, παρακαλούμε να
τα έχετε μαζί σας. Αυτό θα επιταχύνει τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

• Συμπτωματική λοίμωξη με HIV

• Βάρος κατά τη γέννηση μικρότερο των
1 κιλού - Αξιολογούμε το χαμηλό βάρος
γέννησης σε βρέφη από τη γέννηση έως 1
έτους, και την αποτυχία να αναπτυχθούν
σε βρέφη και νήπια από τη γέννηση έως
την ηλικία των 3 ετών. Χρησιμοποιούμε
το βάρος γέννησης του βρέφους όπως
τεκμηριώνεται από πρωτότυπο ή
επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού
γέννησης του βρέφους ή από ιατρικό
μητρώο που υπογράφεται από ιατρό.

Τι θα συμβεί μετά;
Θα στείλουμε όλες τις πληροφορίες που μας
δίνετε στο Γραφείο Disability Determination
Services (DDS) (Υπηρεσίες προσδιορισμού
αναπηρίας) στην πολιτεία σας. Οι γιατροί
και άλλο εκπαιδευμένο προσωπικό αυτής
της κρατικής υπηρεσίας θα εξετάσουν τις
πληροφορίες και θα ζητήσουν τα ιατρικά
και σχολικά αρχεία του παιδιού σας και
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που
απαιτούνται για να αποφασίσουν εάν το παιδί
σας πληροί τα κριτήρια για αναπηρία.

Εάν το παιδί σας έχει μία από τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται, το παιδί θα λάβει αμέσως
πληρωμές SSI. Εάν η πολιτειακή υπηρεσία
τελικά αποφασίσει ότι η αναπηρία του παιδιού
σας δεν είναι αρκετά σοβαρή για SSI, δεν θα
χρειαστεί να επιστρέψετε τις πληρωμές SSI
που πήρε το παιδί σας.

Εάν η κρατική υπηρεσία δεν μπορεί να
προσδιορίσει την αναπηρία χρησιμοποιώντας
μόνο τις ιατρικές πληροφορίες, τα σχολικά
αρχεία και άλλα στοιχεία που διαθέτει, μπορεί
να σας ζητήσουν να πάρετε το παιδί σας για
ιατρική εξέταση ή έλεγχο. Θα πληρώσουμε για
την εξέταση ή τον έλεγχο.

Αναθεωρήσεις αναπηρίας SSI
Αφού το παιδί σας αρχίσει να λαμβάνει το
επίδομα SSI, ο νόμος απαιτεί να εξετάζουμε
από καιρού εις καιρόν την ιατρική κατάσταση
του παιδιού μας για να επαληθεύουμε ότι
η αναπηρία του εξακολουθεί να πληροί
τα κριτήρια μας. Πρέπει να κάνουμε την
ανασκόπηση αυτή:

Μπορούμε να καταβάλουμε άμεσες
πληρωμές SSI στο παιδί σας
Ενδέχεται να απαιτούνται τρεις έως πέντε
μήνες για ν αποφασίσει η πολιτειακή υπηρεσία
εάν το παιδί σας πληροί τα κριτήρια για
αναπηρία. Ωστόσο, για κάποιες ιατρικές
καταστάσεις, καταβάλουμε πληρωμές SSI
αμέσως και για διάστημα έως και έξι μηνών,
έως ότου αποφασίσει η πολιτειακή υπηρεσία
εάν το παιδί σας έχει τη σχετική αναπηρία.

• Τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια για τα παιδιά
ηλικίας κάτω των 18 ετών, των οποίων οι
καταστάσεις αναμένεται να βελτιωθούν, και
• Μέχρι την ηλικία 1 έτους για τα μωρά
που λαμβάνουν επίδομα SSI λόγω χαμηλού
βάρους τους. Εάν, κατά τα πρώτα τους
γενέθλια, διαπιστώσουμε ότι η ιατρική
τους κατάσταση δεν αναμένεται να
βελτιωθεί, ενδέχεται να προγραμματίσουμε
την ανασκόπηση για μεταγενέστερη
ημερομηνία.

Ακολουθούν ορισμένοι από τους όρους που
μπορεί να πληρούνται:
• Ολική τύφλωση
• Ολική κώφωση

Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανασκόπηση
της αναπηρίας ακόμα και αν η κατάσταση
του παιδιού σας δεν αναμένεται να

• Εγκεφαλική παράλυση
• Σύνδρομο Down
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βελτιωθεί. Όταν κάνουμε μια ανασκόπηση,
πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις ότι η
αναπηρία του παιδιού σας εξακολουθεί να
περιορίζει σημαντικά τις καθημερινές του
δραστηριότητες και ότι το παιδί σας λαμβάνει
θεραπεία που θεωρείται ιατρικά απαραίτητη
για την ιατρική του κατάσταση.

Παροχές Social Security Disability
insurance (Κοινωνική Ασφάλιση
Αναπηρίας) (SSDI) για ενήλικες με
ειδικές ανάγκες από την παιδική
ηλικία
Το πρόγραμμα SSDI καταβάλλει παροχές στους
ενήλικες που έχουν αναπηρία που ξεκίνησε πριν
γίνουν 22 ετών. Αυτή η παροχή SSDI θεωρείται
επίδομα «παιδιού», επειδή καταβάλλεται επί
των καταχωρημένων κερδών Social Security
(Κοινωνική ασφάλιση) του γονέα.

Τι θα συμβεί όταν το παιδί σας γίνει
18 ετών
Στο πρόγραμμα SSI, ένα παιδί ενηλικιώνεται
στην ηλικία των 18 ετών και χρησιμοποιούμε
διαφορετικούς ιατρικούς και μη ιατρικούς
κανόνες για να αποφασίσουμε εάν ένας
ενήλικας μπορεί να πληρώσει λάβει το
επίδομα αναπηρίας SSI. Για παράδειγμα, δεν
υπολογίζουμε τα εισοδήματα και τους πόρους
των μελών της οικογένειας, εκτός από της
συζύγου, όταν αποφασίζουμε εάν ένας ενήλικας
πληροί τα οικονομικά όρια για το SSI. Μετράμε
μόνο τα έσοδα και τους πόρους του ενήλικα
και της συζύγου. Οι κανόνες αναπηρίας
χρησιμοποιούνται επίσης όταν αποφασίζουμε
αν ένας ενήλικας είναι όντως ανάπηρος.

Προκειμένου ενήλικας με αναπηρία να
δικαιούται αυτό το επίδομα «για παιδιά», ένας
από τους γονείς του:
• Πρέπει να λαμβάνει σύνταξη ή επίδομα
αναπηρίας Social Security, ή

• Πρέπει να έχει πεθάνει, αφού προηγουμένως
έχει εργαστεί αρκετά για να δικαιούται
Social Security.

Αυτά τα οφέλη καταβάλλονται επίσης σε
ενήλικες εφόσον η αναπηρία επήλθε σε ηλικία
έως 18 ετών, και εφόσον ελάμβαναν παροχές
ως εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς τους πριν
από την ηλικία των 18 ετών από εισοδήματα
Social Security των γονέων τους. Παιδιά που
λαμβάνουν παροχές ως καταχωρημένα ανήλικα
τέκνα γονέα που λαμβάνει Social Security,
ενδέχεται να δικαιούνται να συνεχίσουν να
λαμβάνουν το επίδομα λόγω αυτού του γονέα
και μετά την ηλικία των 18 ετών, εφόσον
είναι ανάπηρα. Η αναπηρία προσδιορίζεται
χρησιμοποιώντας τους κανόνες για την
αναπηρία των ενηλίκων.

• Εάν το παιδί σας λαμβάνει ήδη το
επίδομα SSI, πρέπει να ελέγξουμε την
ιατρική κατάστασή του όταν το παιδί
γίνει 18 ετών. Συνήθως κάνουμε αυτή
την αναθεώρηση εντός ενός έτους από
τότε που το παιδί σας γιόρτασε τα 18α
γενέθλιά του. Θα χρησιμοποιήσουμε τους
κανόνες για τα άτομα με αναπηρίες για να
αποφασίσουμε αν ο 18χρονος γιος ή κόρη
σας δικαιούται SSI.

• Ακόμα κι εάν το παιδί σας δεν είχε δικαίωμα
για SSI πριν από 18α γενέθλιά του, επειδή
εσείς και ο σύζυγός σας είχατε πολύ μεγάλο
εισόδημα ή άλλους πόρους, το παιδί μπορεί
να καταστεί επιλέξιμο για SSI σε ηλικία
18 ετών.

Οι παροχές SSDI για ενήλικα «παιδιά»
αναπήρων συνεχίζονται για όσο καιρό ο
ενήλικας παραμένει ανάπηρος Ο γάμος
ενήλικου «παιδιού» αναπήρου μπορεί να
επηρεάσει το δικαίωμα του παιδιού για το
επίδομα. Το παιδί σας δεν χρειάζεται να έχει
εργαστεί για να δικαιούται το επίδομα.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε
το Supplemental Security Income (SSI)
(Δημοσίευση αρ. 05-11000-GR).
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• Δώστε μας τις ημερομηνίες επισκέψεων
σε γιατρούς ή νοσοκομεία, τους αριθμούς
λογαριασμών ασθενών για όλους τους
γιατρούς ή τα νοσοκομεία και οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν
να πάρουμε τον ιατρικό φάκελλο του
παιδιού σας, και

Πώς προσδιορίζουμε αν το παιδί
σας είναι ανάπηρο και δικαιούται το
επίδομα SSDI
Εάν το παιδί σας είναι ηλικίας 18 ετών
και άνω, θα αξιολογήσουμε την αναπηρία
του με τον ίδιο τρόπο που θα καθορίσουμε
την αναπηρία για κάθε ενήλικα. Στέλνουμε
την αίτηση στο Disability Determination
Services (Υπηρεσίες Προσδιορισμού Ατόμων
με Αναπηρία) της πολιτείας σας, οι οποίες
και προσδιορίζουν την αναπηρία για εμάς.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουμε την
αναπηρία για ενήλικες, διαβάστε Disability
Benefits (Παροχές αναπηρίας) (Δημοσίευση
αρ. 05-10029-GR).

• Δίνοντάς μας αντίγραφα των ιατρικών
εκθέσεων ή πληροφοριών που έχετε στην
κατοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να ζητήσετε τις
πληροφορίες αυτές από τους γιατρούς του
παιδιού σας. Θα επικοινωνήσουμε απευθείας
μαζί τους για τις εκθέσεις ή πληροφορίες που
χρειαζόμαστε για να λάβουμε απόφαση για την
αναπηρία του παιδιού σας.
Εάν το παιδί σας είναι ηλικίας μικρότερης
των 18 ετών και υποβάλει αίτηση για SSI,
θα πρέπει να μας δώσετε αρχεία που να
δείχνουν το εισόδημα και τους πόρους σας,
καθώς και αυτά του παιδιού σας. Θα σας
ζητήσουμε επίσης να περιγράψετε με ποιον
τρόπο η αναπηρία του παιδιού σας επηρεάζει
την ικανότητά του να εκτελεί καθημερινές
δραστηριότητες. Επιπλέον, θα ζητήσουμε τα
ονόματα των καθηγητών, των νοσηλευτών
ημερήσιας φροντίδας, και των λοιπών μελών
της οικογένειας που μπορούν να μας παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του
παιδιού σας. Εάν έχετε σχολικά αρχεία, πρέπει
να τα έχετε μαζί σας στη συνέντευξη.

Υποβολή αίτησης για πληρωμές SSI
ή παροχές SSDI και πώς μπορείτε να
βοηθήσετε
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πληρωμές
SSI ή παροχές SSDI για το παιδί σας
τηλεφωνώντας στο Social Security χωρίς
χρέωση στο τηλ. 1-800-772-1213 ή με
επίσκεψη στο τοπικό γραφείο Social Security.
Εάν υποβάλετε αίτηση για πληρωμές SSI για
το παιδί σας, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το
Social Security number και το πιστοποιητικό
γέννησης του παιδιού. Εάν υποβάλετε αίτηση
για επίδομα SSDI για το παιδί σας με βάση τη
δική σας καταχώρηση κερδών, πρέπει να έχετε
μαζί σας το δικό σας Social Security number ή
το Social Security number του συνταξιούχου,
αναπήρου ή αποθανόντος γονέα με βάση την
καταχώρηση κερδών του οποίου καταθέτετε
την αξίωση για SSDI, συν το Social Security
number και πιστοποιητικό γέννησης του
παιδιού.

Σε πολλές κοινότητες, έχουν γίνει ειδικές
ρυθμίσεις με εταιρείες και επαγγελματίες
παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών,
φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
σχολεία για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε
τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να
διεκπεραιώσουμε την αξίωση του παιδιού
σας. Η συνεργασία σας για τη λήψη αρχείων
και άλλων πληροφοριών, ωστόσο, θα μας
βοηθήσει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας
γρηγορότερα.

Μπορείτε να μας βοηθήσετε να αποφασίσουμε
ως εξής:

• Δώστε μας όσες περισσότερες λεπτομέρειες
μπορείτε για την ιατρική κατάσταση του
παιδιού σας.
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ή όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν για
αυτά τα αντικείμενα και υπηρεσίες δεν θα
υπολογίζονται στα κέρδη του παιδιού σας.

Προγράμματα στήριξης της
απασχόλησης για νέους με αναπηρίες
Έχουμε πολλούς τρόπους να ενθαρρύνουμε
τους νέους που λαμβάνουν πληρωμές SSI ή
επιδόματα SSDI και που θέλουν να εργαστούν.

• Το παιδί σας ηλικίας άνω των 15 ετών
μπορεί να λάβει βοήθεια για αποκατάσταση
και εκπαίδευση.

• Η κάλυψη Medicaid θα συνεχιστεί ακόμα και
αν τα κέρδη του παιδιού σας είναι αρκετά
υψηλά για να σταματήσουν τη μηνιαία
πληρωμή SSI, εφόσον τα κέρδη είναι κάτω
από ένα ορισμένο ποσό.

Για το SSI:
• Όταν υπολογίζουμε τη μηνιαία πληρωμή
SSI του παιδιού σας, δεν υπολογίζουμε το
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του
παιδιού σας. Εάν το παιδί σας είναι ηλικίας
κάτω των 22 ετών και παρακολουθεί τα
μαθήματα τακτικά, εκπίπτουν ακόμα
περισσότερα από τα μηνιαία κέρδη του.
Το 2018, οι μαθητές με αναπηρία ηλικίας
κάτω των 22 ετών μπορεί να εκπέσουν
$1,820 από τα μηνιαία κέρδη τους, με
ετήσιο όριο $7,350, από τον υπολογισμό του
εισοδήματός τους για SSI. Αυτά τα όρια
μπορεί να αυξηθούν κάθε χρόνο.

Για το SSDI:
• Ενήλικας με αναπηρία πριν από την ηλικία
των 22 ετών μπορεί να λάβει την ίδια
βοήθεια όπως εξηγείται παραπάνω για
ένα παιδί που λαμβάνει το επίδομα SSI ως
βοήθεια για τα έξοδα εργασίας για την
αποκατάσταση και την κατάρτισή του.

• Οι πληρωμές παροχών μπορεί να
συνεχιστούν εφόσον δεν ασκείτε σημαντική
εργασία. Για το 2018, θεωρούμε ότι ασκείτε
σημαντική εργασία εάν τα μηνιαία σας
κέρδη υπερβαίνουν τα $1,180 για τους μη
τυφλούς δικαιούχους ($1,970 εάν είστε
τυφλοί).

• Με ένα Plan to Achieve Self-Support (PASS)
(Πρόγραμμα επίτευξης αυτοσυντήρησης
(PASS)), ένα παιδί ηλικίας 15 ετών και
άνω μπορεί να εξοικονομήσει κάποια
εισοδήματα και πόρους για να πληρώσει
για την εκπαίδευσή του και άλλα έξοδα
που απαιτούνται για να μπορέσει να
εργαστεί. Τα έσοδα από αποταμιεύσεις
δεν λογίζονται στον υπολογισμό του
εισοδήματος του παιδιού σας για το SSI.
Οι αποταμιεύσεις σε χρήμα και πόρους δεν
λογίζονται κατά τον υπολογισμό του ποσού
της πληρωμής του παιδιού σας. Διαβάστε
περισσότερα σχετικά με το PASS στην ηλ.
διεύθυνση www.socialsecurity.gov/
disabilityresearch/wi/pass.htm.

• Μπορείτε να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα
προγράμματα στην ιστοσελίδα
μας, www.socialsecurity.gov,
τηλεφωνικά χωρίς χρέωση στο
1-800-772-1213, ή διαβάζοντας το
ενημερωτικό φυλλάδιο στην ηλ. διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/redbook/.

Medicaid και Medicare

• Λόγω μιας ή περισσοτέρων ιατρικών
καταστάσεων, το παιδί σας μπορεί να
χρειάζεται ορισμένα αντικείμενα και
υπηρεσίες για την καθημερινή του διαβίωση,
όπως μια αναπηρική καρέκλα ή ένας
προσωπικός βοηθός. Όταν υπολογίζεται
η πληρωμή SSI του παιδιού σας, κάποια

Το Medicaid είναι ένα πρόγραμμα υγειονομικής
περίθαλψης για άτομα με χαμηλά εισοδήματα
και περιορισμένους πόρους. Στις περισσότερες
πολιτείες, τα παιδιά που λαμβάνουν επιδόματα
SSI δικαιούνται Medicaid. Σε πολλές πολιτείες,
το Medicaid παρέρχεται αυτομάτως σε όσους
είναι επιλέξιμοι για SSI. Σε άλλες πολιτείες,
πρέπει να εγγραφείτε για αυτό. Μερικά παιδιά
μπορούν να λάβουν κάλυψη Medicaid ακόμη
Παροχές για παιδιά με αναπηρία
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και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για SSI.
Συμβουλευτείτε το τοπικό σας γραφείο Social
Security, το γραφείο Medicaid της πολιτείας
σας ή το γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών
της πολιτείας ή της κομητείας σας για
περισσότερες πληροφορίες.

Άλλες υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.
Το ενήλικο παιδί σας με αναπηρία μπορεί να
πάρει αμέσως το Medicare εφόσον:

Οι υπηρεσίες αυτές είναι γνωστές με
πολλά διαφορετικά ονόματα, αναλόγως
της Πολιτείας, όπως Children’s Special
Health Services, Children’s Medical Services,
και Handicapped Children’s Program..
Τα περισσότερα προγράμματα παρέχουν
υπηρεσίες μέσω κλινικών, ιδιωτικών ιατρείων,
νοσοκομειακών κέντρων θεραπείας εξωτερικών
ασθενών και νοσοκομείων ή δημοτικών
οργανισμών.

Όταν το παιδί σας λάβει SSI, θα σας
παραπέμψουμε σε μέρη όπου μπορείτε να
έχετε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για
το παιδί σας. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται
στη διάταξη για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
Υγειονομικής Περίθαλψης του Social Security
Act. Οι πολιτειακές υγειονομικές υπηρεσίες
διαχειρίζονται συνήθως αυτά τα προγράμματα.

Το Το Medicare είναι ένα ομοσπονδιακό
πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης για άτομα
ηλικίας 65 ετών και άνω, και για άτομα που
λαμβάνουν παροχές αναπηρίας από την Social
Security επί τουλάχιστον δύο χρόνια.

• Έχει χρόνια νεφρική νόσο και χρειάζεται
μεταμόσχευση νεφρού ή αιμοκάθαρση, ή
• Έχει Lou Gehrig’s disease (amyotrophic
lateral sclerosis) (Νόσος Lou Gehrig,
αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

Children’s Health Insurance Program
(Πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης
για παιδιά)

Ακόμα και αν το παιδί σας δεν λαμβάνει SSI,
ένα από αυτά τα προγράμματα μπορεί να είναι
σε θέση να σας βοηθήσει. Τα τοπικά τμήματα
υγείας, τα γραφεία κοινωνικής εξυπηρέτησης
ή τα νοσοκομεία θα πρέπει να μπορούν να
σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με το
τοπικό πρόγραμμα Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
Υγειονομικής Περίθαλψης.

Το Children’s Health Insurance Program
(Πρόγραμμα Υγειονομικής Ασφάλισης για
παιδιά) επιτρέπει στις πολιτείες να παρέχουν
υγειονομική ασφάλιση σε παιδιά εργαζομένων
οικογενειών με εισόδημα υπερβολικά
υψηλό για να δικαιούνται Medicaid, αλλά
πολύ χαμηλό για να ιδιωτική ασφάλιση
υγείας. Το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη για
συνταγογραφούμενα φάρμακα, υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης για όραση, ακρόαση
και ψυχική υγεία, και διατίθεται και στις
50 πολιτείες και στο District of Columbia. Η
πολιτειακή υπηρεσία Medicaid σας παρέχει
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτό το πρόγραμμα ή μπορείτε να λάβετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
κάλυψη των παιδιών σας από την ηλ. διεύθυνση
www.insurekidsnow.gov στο Internet ή
τηλεφωνώντας στο 1-877-543-7669.

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κοινωνική
Ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων και της
σύνδεσης μέσω ονλάιν, μέσω τηλεφώνου,
καθώς και προσωπικά. Είμαστε εδώ για να
απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και για
να σας εξυπηρετήσουμε. Για πάνω από 80
έτη, η Κοινωνική Ασφάλιση έχει βοηθήσει
την εξασφάλιση του σήμερα και του αύριο
παρέχοντας οφέλη και οικονομική προστασία
σε εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.

Παροχές για παιδιά με αναπηρία
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Τηλεφωνήστε μας

Ο πιο άνετος τρόπος για τη διεξαγωγή
εργασιών που σχετίζονται με την Κοινωνική
Ασφάλιση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή,
είναι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.socialsecurity.gov. Εκεί, μπορείτε:

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
προσφέρουμε πολλές αυτοματοποιημένες
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, 24 ώρες το 24ωρο,
7 ημέρες την εβδομάδα. Τηλεφωνήστε μας
χωρίς χρέωση στον αριθμό 1-800-772-1213
ή στον αριθμό τηλεκτύπωσής μας TTY,
1-800-325-0778, εάν είστε κουφοί ή
πάσχετε από βαρηκοΐα.

• Να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό
my Social Security για να δείτε τη σας
Social Security Statement (Δήλωσή
προς την Κοινωνική Ασφάλιση), να
επαληθεύσετε τις αποδοχές σας, να
εκτυπώσετε μια επιστολή επαλήθευσης
οφελών, να αλλάξετε τις πληροφορίες
άμεσης κατάθεσής σας, να πάρετε μια
αντικατάσταση του SSA-1099/1042S, και
άλλα.

Εάν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιο άτομο,
μπορούμε να απαντήσουμε στις κλήσεις
σας από τις 7πμ έως τις 7μμ, Δευτέρα
έως Παρασκευή. Παρακαλούμε να είστε
υπομονετικοί κατά τη διάρκεια πολυάσχολων
χρονικών περιόδων επειδή ενδέχεται να
περιμένετε περισσότερο για να μας μιλήσετε.
Ανυπομονούμε για να σας εξυπηρετήσουμε.

• Να υποβάλετε αίτηση για Extra Help
(μεγαλύτερη βοήθεια) με τα προγράμματα
κόστους για τα συνταγογραφούμενα
φάρμακα της Medicare.

• Να υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση,
αναπηρία και επιδόματα της Medicare

• Να βρείτε αντίγραφα των εκδόσεών μας.

• Να πάρετε απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες
ερωτήσεις, και
• Τόσα άλλα πολλά!

Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Επισκεφθείτε
την Πύλη Πολλαπλών Γλωσσών που έχουμε
για πληροφορίες στα Ελληνικά. 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.
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