Οι ξένοι εργαζόμενοι και οι αριθμοί
μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
Τι υπαρχει μεσα
Τι πρέπει να κάνω για να εργαστώ στις Ηνωμένες Πολιτείες;
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Πώς υποβάλλω αίτηση για αριθμό και κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
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Πόσο χρόνο θα πάρει για να πάρετε έναν αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης; 3
Χρειάζεται να έχω τον αριθμό μου προτού ξεκινήσω την εργασία;
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Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική Ασφάλιση

3

Οι αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
χρησιμοποιούνται για να δηλώνουν τα
ημερομίσθια ενός ατόμου στην κυβέρνηση και
για να καθορίσουν την καταλληλόλητα ενός
ατόμου για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης.
Χρειάζεστε έναν αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
για να εργαστείτε, για να λάβετε παροχές
Κοινωνικής Ασφάλισης και για άλλες
κυβερνητικές υπηρεσίες..
Εάν είστε προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες
για εργασία, ο εργοδότης σας θα σας ζητήσει
τον αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης που έχετε.
Σε γενικές γραμμές, μόνο άτομα που δεν είναι
πολίτες και έχουν εξουσιοδοτηθεί από το
Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας (Department

SocialSecurity.gov

of Homeland Security,DHS) για εργασία στις
Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να λάβουν έναν
αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αν και πολλές άλλες επιχειρήσεις,
όπως τράπεζες και εταιρείες πίστωσης,
ζητούν επίσης τον αριθμό σας, δεν είστε
αναγκασμένοι να το δώσετε. Μπορείτε να
λάβετε πολλές υπηρεσίες χωρίς αριθμό
Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης
και της άδειας οδήγησης.
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το διαβατήριό σας αποτελεί απόδειξη ηλικίας.
Πρέπει να παρέχετε τουλάχιστον δύο
διαφορετικά έγγραφα.

Τι πρέπει να κάνω για να εργαστώ
στις Ηνωμένες Πολιτείες;
Πρώτον, πρέπει να έχετε έγγραφα που
δείχνουν την κατάσταση μετανάστευσής σας
και την εξουσιοδότηση για να εργαστείτε
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά, πρέπει να
υποβάλλετε αίτηση για έναν αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης και κάρτα από το Γραφείο
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ταυτότητα και εργασία
εξουσιοδοτημένη από την κατάσταση
μετανάστευσης
Για να αποδείξετε την ταυτότητά σας και την
εξουσιοδοτημένη εργασία από την κατάσταση
μετανάστευσής σας, δείξτε τα τρέχοντα
έγγραφα μετανάστευσης που έχετε για τις
ΗΠΑ και το ξένο διαβατήριο σας που δεν έχει
λήξει. Τα αποδεκτά έγγραφα μετανάστευσης
περιλαμβάνουν:

Πώς υποβάλλω αίτηση για αριθμό και
κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
Η υποβολή αίτησης για έναν αριθμό και κάρτα
Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δωρεάν. Για να
υποβάλλετε αίτηση για έναν αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης στο τοπικό σας γραφείο Κοινωνικής
Ασφάλισης:

• Ξένο διαβατήριο που δεν έχει λήξει με
τρέχουσα σφραγίδα που δείχνει ποια τάξη
εισόδου σας επιτρέπει την εργασία.
• Έντυπο I-551, Permanent Resident Card
(Κάρτα Μόνιμου Κατοίκου)

• Συμπληρώστε μια αίτηση για κάρτα
Κοινωνικής Ασφάλισης, και

• Έντυπο I-94, Arrival/Departure Record
(Aρχείο Άφιξης/Αναχώρησης) που δείχνει την
εξουσιοδότηση εργασίας από το DHS, ή

• Δείξτε μας τα αρχικά έγγραφα που
αποδεικνύουν:

• Έντυπο I-766, Employment Authorization
Document (Έγγραφο Εξουσιοδότησης
Απασχόλησης, EAD, άδεια εργασίας από
το DHS).

— Την ταυτότητά σας.

— Την εξουσιοδοτημένη εργασία από την
κατάσταση μετανάστευσης, και
— Age.

Επισκέπτες ανταλλαγής: Ένας επισκέπτης
J-1 πρέπει να μας δείξει επίσης ένα DS-2019,
Certificate of Eligibility for Exchange Visitor
Status (Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας για
Κατάσταση Επισκέπτη Ανταλλαγής). Επιπλέον,
οι μαθητές, δόκιμοι υπάλληλοι, και διεθνείς
επισκέπτες με J-1 πρέπει να δείξουν μια
επιστολή εγγύησης με αρχική υπογραφή που
εξουσιοδοτεί την απασχόλησή σας.

• Δώστε τη συμπληρωμένη αίτηση και τα
αρχικά έγγραφα στο τοπικό σας γραφείο
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι είτε
αρχικά ή αντίγραφα πιστοποιημένα από
το γραφείο που τα εξέδωσε. Δεν δεχόμαστε
φωτοαντίγραφα ή επισημοποιημένα αντίγραφα
εγγράφων. Δεν δεχόμαστε επίσης απόδειξη που
δείχνει ότι κάνατε αίτηση για το έγγραφο.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο
για δύο σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε την άδεια εργασίας
σας από το DHS ως απόδειξη τόσο της
ταυτότητάς σας όσο και της εξουσιοδοτημένης
εργασίας σας μέσω της μεταναστευτικής σας
κατάστασης. Το πιστοποιητικό γέννησής σας ή
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Διεθνείς φοιτητές: Ένας φοιτητής F-1
ή M-1 πρέπει να μας δείξει επίσης ένα
Έντυπο I-20, Certificate of Eligibility for
Nonimmgrant Student Status (Πιστοποιητικό
Καταλληλόλητας για Μη μεταναστευτική
Κατάσταση Φοιτητή). Ίσως χρειαστούν και
άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν την
καταλληλότητα εργασίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, ζητήστε το Διεθνείς Φοιτητές
Και Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης
(Αρ. Έκδοσης 05-10181-GR).
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Ηλικία

Πώς επικοινωνείτε με την Κοινωνική
Ασφάλιση

Πρέπει να παρουσιάσετε το ξένο πιστοποιητικό
σας γέννησης εάν το έχετε ή μπορείτε να το
λάβετε εντός 10 εργάσιμων ημερών. Εάν όχι,
μπορούμε να λάβουμε υπόψη άλλα έγγραφα,
όπως το διαβατήριό σας ή ένα έγγραφο που
εκδίδετε από το DHS, ως αποδεικτικό της
ηλικίας σας.

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.

Πόσο χρόνο θα πάρει για να πάρετε
έναν αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης;
Πρέπει να επαληθεύσουμε τα έγγραφά σας
με το DHS προτού σας αναθέσουμε έναν
αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης. Αφότου
λάβουμε επαλήθευση από το DHS, θα σας
ταχυδρομήσουμε μια κάρτα Κοινωνικής
Ασφάλισης. Τον περισσότερο καιρό, μπορούμε
να επαληθεύσουμε τα έγγραφα γρήγορα με το
DHS ονλάιν. Εάν τα έγγραφά σας δεν δύνανται
να επαληθευθούν ονλάιν, το DHS ίσως πάρει
μερικές εβδομάδες προτού απαντήσει στην
αίτησή μας. Συνεργαζόμαστε στενά με το DHS
για να μειώσουμε αυτές τις αργοπορήσεις.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 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:

• 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.

Χρειάζεται να έχω τον αριθμό μου
προτού ξεκινήσω την εργασία;
Δεν απαιτούμε να έχετε αριθμό Κοινωνικής
Ασφάλισης προτού ξεκινήσετε την εργασία.
Ωστόσο, το Τμήμα Εφορίας απαιτεί από τους
εργοδότες να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό σας
Κοινωνικής Ασφάλισης για να δηλώσουν το
μισθό σας.

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

Ενώ περιμένετε για τον αριθμό σας Κοινωνικής
Ασφάλισης ο εργοδότης σας μπορεί να
χρησιμοποιήσει μια επιστολή από εμάς που
δηλώνει ότι υποβάλλατε αίτηση για αριθμό, και
τα έγγραφα μετανάστευσης που έχετε μπορούν
να αποδείξουν ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί για
εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

• 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!

Οι εργοδότες μπορούν να βρουν περισσότερες
πληροφορίες ονλάιν στη διεύθυνση
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm
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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
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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.

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.

Τηλεφωνήστε μας
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.
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