Παροχές για Παιδιά
Τι υπαρχει μεσα
Ποιος μπορεί να λάβει παροχές παιδιών;
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Το 2016, διαθέσαμε κατά μέσο όρο $2,6
δισεκατομμύρια κάθε μήνα για παροχές σε
περίπου 4,3 εκατομμύρια παιδιά επειδή είτε ο
ένας ή και οι δύο γονείς τους είναι ανάπηροι,
συνταξιούχοι ή ασθενείς. Αυτά τα δολάρια
βοηθούν στην παροχή απαραίτητων ειδών για
τη ζωή των οικογενειακών μελών και βοηθούν
αυτά τα παιδιά να τελειώσουν το γυμνάσιο.
Όταν ένας γονέας γίνεται ανάπηρος ή πεθαίνει,
οι παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης βοηθούν στη
σταθεροποίηση του οικονομικού μέλλοντος
της οικογένειας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανάπηρα παιδιά των οποίων
οι γονείς έχουν μικρό εισόδημα η πόρους
μπορεί να είναι κατάλληλα για παροχές
Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφαλείας.
Διαβάστε το έντυπο, Benefits for Children

SocialSecurity.gov

With Disabilities (Publication No. 05-10026)
[Παροχές για παιδιά με αναπηρίες (Αρ.
Έκδοσης 05-10026)].

Ποιος μπορεί να λάβει παροχές
παιδιών;
Το ελεύθερο παιδί σας μπορεί να λάβει παροχές
εάν είναι:
• Μικρότερο από 18 ετών

• 18-19 ετών και μαθητής πλήρης φοίτησης
(όχι περισσότερο από την τάξη 12), ή
• 18 ή μεγαλύτερο και με αναπηρία που
ξεκίνησε πριν από τα 22.

(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)
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Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να
πληρώσουμε επίσης παροχές σε ένα θετό παιδί,
εγγόνι, ή θετό εγγόνι, ή υιοθετημένο παιδί.

Πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση φοίτησης
που πιστοποιείται από έναν υπάλληλο του
σχολείου. Οι παροχές θα συνεχίσουν τότε
συνήθως μέχρις ότου αποφοιτήσει το παιδί,
ή έως δύο μήνες αφότου γίνει 19 ετών, όποιο
συμβεί πρώτο.

Για να λάβει παροχές, ένα παιδί πρέπει να έχει:
• Έναν γονέα που είναι ανάπηρος ή
συνταξιούχος και δικαιούται παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης, ή

Εάν το παιδί σας είναι ανάπηρο

• Έναν γονέα που πέθανε αφότου είχε
εργαστεί για αρκετά χρόνια σε εργασία
όπου πλήρωναν φόρους Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Οι παροχές θα συνεχίσουν μέχρι 18 ετών σε
παιδί που είναι ανάπηρο. Οι παροχές αναπηρίας
παιδικής ηλικίας πληρώνονται επίσης και μετά
τα 18, εάν η αναπηρία ξεκινά πριν από τα 22.

Τι θα χρειαστείτε όταν κάνετε αίτηση
για παροχές παιδιού

Εάν φροντίζετε ένα παιδί
Εάν λαμβάνετε παροχές επειδή έχετε ένα παιδί
στη φροντίδα σας, η ημερομηνία κατά την
οποία σταματούν οι παροχές σας μπορεί να
διαφέρει από αυτήν του παιδιού σας.

Όταν κάνετε αίτηση για παροχές για το
παιδί σας, θα χρειαστείτε το πιστοποιητικό
γέννησης του παιδιού σας και τους αριθμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης των γονέων και του
παιδιού. Ανάλογα με τον τύπο παροχών, ίσως
χρειαστούν άλλα έγγραφα. Για παράδειγμα, εάν
κάνετε αίτηση για παροχές επιζώντων για το
παιδί, θα χρειαστείτε να παρέχετε απόδειξη
του θανάτου του γονέα. Εάν κάνετε αίτηση για
παροχές για ένα ανάπηρο παιδί, θα χρειαστεί
να παρέχετε ιατρική απόδειξη της αναπηρίας
του παιδιού. Ο αντιπρόσωπος Κοινωνικής
Ασφάλισης που θα σας δει θα σας πει τι άλλα
έγγραφα χρειάζεστε.

Εάν το παιδί δεν είναι ανάπηρο, οι παροχές σας
θα σταματήσουν όταν αυτός ή αυτή γίνουν 16
ετών.
Εάν το παιδί είναι ανάπηρο, οι παροχές σας
θα συνεχίσουν εάν έχετε γονική κηδεμονία και
ευθύνη για ένα διανοητικά καθυστερημένο
παιδί. Οι παροχές σας μπορεί επίσης να
συνεχίσουν εάν εκτελείτε προσωπικές
υπηρεσίες για ένα παιδί που είναι σωματικό
ανάπηρο. Προτού φτάσει σε ηλικία 16 ετών το
παιδί, θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση που
περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα
συνεχίσουν οι παροχές.

Οι παροχές μπορούν να συνεχίσουν
στην ηλικία των 18 ετών
Οι παροχές σταματούν όταν το παιδί σας
φτάνει σε ηλικία 18 ετών εκτός και αν το παιδί
σας είναι μαθητής ή ανάπηρος.

Πόσα μπορεί να λάβει μια οικογένεια;
Εντός μιας οικογένειας, ένα παιδί μπορεί
να λάβει έως το ήμισυ της πλήρους
συνταξιοδότησης ή αναπηρικών παροχών
του γονέα. Εάν ένα παιδί λαμβάνει παροχές
επιζώντων, μπορούν να λάβουν έως 75 τοις
εκατό των παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης
του αποθανόντος γονέα. Υπάρχει ωστόσο ένα
όριο, στο ποσό χρημάτων που μπορούμε να
πληρώσουμε σε μια οικογένεια. Η μέγιστη
οικογενειακή πληρωμή καθορίζεται ως μέρος
κάθε υπολογισμού παροχών Κοινωνικής
Ασφάλισης. Μπορεί να είναι από 150 έως

Εάν το παιδί σας είναι μαθητής
Τρεις μήνες πριν από τα 18α γενέθλια του
παιδιού σας, θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση
που σας λέει ότι οι παροχές θα τελειώσουν
όταν το παιδί σας γίνει 18 ετών. Οι παροχές
δεν τελειώνουν εάν το παιδί σας είναι μαθητής
πλήρης φοίτησης σε δευτερεύον (ή δημοτικό)
σχολείο. Εάν το παιδί σας είναι μικρότερο από
19 ετών και σπουδάζει ακόμη σε δευτερεύον ή
δημοτικό σχολείο, πρέπει να μας ειδοποιήσουν.
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180 τοις εκατό των χρημάτων πλήρων
παροχών του γονέα. Εάν το συνολικό ποσό
που πληρώνεται σε όλα τα οικογενειακά
μέλη υπερβαίνει αυτό το όριο, μειώνουμε την
παροχή κάθε μέλους ανάλογα (εκτός από αυτές
των γονέων) μέχρις ότου ισοδυναμεί με το
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό.

• 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

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

• Τόσα άλλα πολλά!

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.

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.

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.
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