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Особи, які не є громадянами США, але
знаходяться в країні на законних підставах,
можуть отримувати багато пільг і послуг
без SSN. Цей номер не потрібен для
отримання посвідчення водія, реєстрації
у школі, придбання приватної медичної
страховки, подання заяви для участі в
програмах шкільного харчування або
субсидованого житла.

Чи потрібен номер Social Security
(SSN — номер соціального
страхування) особі, яка не є
громадянином США?
Особам, які не є громадянами США й не
планують працювати в цій країні, SSN
скоріше за все не потрібен.
Зазвичай лише ті особи, які не є
громадянами, але мають дозвіл на роботу
в США від Department of Homeland Security
(DHS — Міністерство національної безпеки),
можуть отримати SSN. Номери SSN
використовуються для інформування уряду
про зарплатню фізичної особи й визначення
її відповідності критеріям отримання пільг
Social Security. SSN потрібен вам для роботи,
отримання пільг Social Security, а також
інших державних послуг.

Деякі організації використовують номери
SSN для ідентифікації вас у своїх базах.
Однак у більшості випадків вас можуть
ідентифікувати іншим чином за вашим
запитом.
Ми не можемо призначити вам номер SSN
лише для отримання посвідчення водія або
послуги, яка потребує перевірки кредитної
історії.
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Багато компаній, як-от банки й кредитні
спілки, можуть просити вас надати свій SSN,
хоча зазвичай це не обов’язково, якщо ви
його не маєте.

постійного резидента або зміну статусу]).
(Додаткову інформацію див. на вебсайті
www.ssa.gov/ssnvisa/ebe.html,
доступно лише англійською).

• Якщо ви перебуваєте в США на законних
підставах і ваш візовий статус дозволяє
вам працювати, ви маєте звернутися у
своє місцеве управління Social Security,
щоб подати відповідну заяву.

Як мені отримати SSN і картку?
Якщо ви іммігрант, ви можете подати заяву
двома способами:

• Ще до переїзду в США ви можете зробити
відповідний запит у своїй країні при
подачі документів на іммігрантську візу
в U.S. Department of State (Державний
департамент США). У більшості випадків,
якщо ви зробите запит на отримання
номеру й картки SSN під час подачі
документів на іммігрантську візу, вам не
доведеться відвідувати управління Social
Security в США. (Додаткову інформацію
див. на вебсайті www.ssa.gov/ssnvisa,
доступно лише англійською).

Які документи треба надати в
управління Social Security?
Вам необхідно надати документи,
що посвідчують вашу особу й
підтверджують статус іммігранта з
дозволом на роботу.
Для посвідчення особи й підтвердження
статусу іммігранта з дозволом на роботу
пред’явіть свої актуальні документи
іммігранта в США й дійсний закордонний
паспорт. До переліку прийнятних
імміграційних документів входять:

• Якщо ви перебуваєте в США на законних
підставах, вам слід звернутися в місцеве
управління Social Security. (Перелік
документів, які потрібно надати в
управління Social Security, див. в розділі
нижче).

• Форма I-551 («Lawful Permanent Resident
Card», Machine-Readable Immigrant Visa
[Картка законного постійного резидента,
машинозчитувана імміграційна віза]).

Якщо ви не є іммігрантом, ви можете подати
заяву двома способами, залежно від статусу
вашої візи:

• Форма I-94 («Arrival/Departure Record»
[Міграційна картка]).

• Форма I-766 («Employment Authorization
Document/EAD» [Дозвіл на роботу/EAD]).

• Якщо ви перебуваєте в США на
законних підставах і подаєте заяву
на отримання дозволу на роботу або
статусу законного постійного резидента
в DHS, U.S. Citizenship and Immigration
Services (Служба громадянства й
міграції США) (USCIS), ви можете подати
заяву на отримання номеру SSN або
дублікату картки. Це можна зробити
за допомогою тієї ж Форми I-765
USCIS («Application for Employment
Authorization» [Заява на отримання
дозволу на роботу]) або Форми I-485
(«Application for Lawful Permanent
Residency or to Adjust Status» [Заява
на отримання статусу законного

• Дозвільний штамп, що містить клас
дозволу на проживання з правом на
роботу.

Учасники програм обміну: учасникам
програм обміну з візами J-1 або J-2 необхідно
надати Форму DS-2019 «Certificate of
Eligibility for Exchange Visitor Status»
(Свідоцтво про право на отримання статусу
учасника програми обміну) або EAD (Дозвіл
на роботу). Студентам з візою J-1, студентампрактикантам або іноземним студентам за
обміном небхідно надати листа від свого
спонсора. Лист має бути надрукованим
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на офіційному бланку спонсора й містити
особистий підпис на підтвердження вашого
працевлаштування.

на роботу. Ваші свідоцтво про народження
або паспорт можуть використовуватися
для підтвердження вашого віку. Однак
ви маєте надати принаймні два
окремих документа.

Іноземні студенти: студентам з візами
F-1 або M-1 необхідно надати Форму I-20
«Certificate of Eligibility for Nonimmigrant
Student Status» (Довідка про право на
статус студента-неіммігранта) або лист
від Designated School Official (DSO) (Лист
від відповідального у справах іноземних
студентів). Відомості про інші документи,
які мають бути надані студентами, див. в
розділі International Students and Social
Security Numbers (Publication No. 05-10181)
(Іноземні студенти й номери соціального
страхування (публікація № 05-10181)) (лише
англійською).

Коли мені подавати заяву?
Якщо ви не можете подати заяву одним з
наведених вище способів, рекомендуємо
подавати заяву на отримання номеру SSN
не раніше, ніж через 10 днів після прибуття
в США. Так нам буде легше перевірити
надані вами в DHS документи онлайн.
Це прискорить обробку вашої заяви на
отримання номеру SSN.
Ми надішлемо вам картку SSN поштою,
щойно отримаємо всю інформацію про вас
і перевіримо документи в установах, які їх
видали.

Вам необхідно підтвердити свій вік.
Надайте своє свідоцтво про народження,
видане в іншій країні, якщо воно у вас є
або ви можете його отримати протягом
10 робочих днів. Якщо це неможливо, для
підтвердження вашого віку ми можемо
взяти інші документи, як-от дійсний паспорт
або документ, виданий DHS.

Скільки коштує подача заяви на
отримання номеру й картки SSN?
Подача заяви на отримання номеру й картки
SSN є безкоштовною.

Що робити, якщо SSN потрібен мені
з причин, не пов’язаних з роботою?

Вам необхідно заповнити заяву.
Вам необхідно заповнити Application for a
Social Security Card (Form SS-5) (Заява на
отримання картки соціального страхування
(Форма SS-5)).

Ви можете не мати дозволу на роботу в
США від DHS. У такому випадку ви можете
отримати номер SSN лише, якщо зможете
довести, що він вам потрібен на законних
підставах, не пов’язаних з роботою.

Важливо! Усі надані документи повинні
бути оригіналами або копіями, засвідченими
в установах, які їх видали. Ми не приймаємо
фотокопії або нотаріально завірені копії
документів. Ми також не приймаємо
квитанції, які свідчать про те, що ви подали
заяву для отримання документа.

Державні пільги або послуги. Якщо
у вас немає дозволу на роботу, ви можете
подати заяву на отримання SSN лише за
наявності однієї з наступних умов:

• Федеральний закон містить вимогу щодо
надання SSN для отримання вами певної
пільги або послуги.

Ми можемо використовувати один документ
для двох цілей. Наприклад, ми можемо
використовувати ваш дозвіл DHS EAD для
посвідчення особи й для підтвердження
вашого імміграційного статусу з дозволом

• Закон штату або місцевий закон містить
вимогу щодо надання SSN для отримання
загальної допомоги, на яку ви вже маєте
право.
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Якщо вам присвоєно SSN для цілей,
не пов’язаних з роботою, ви не
можете використовувати його для
роботи.

Якщо вам потрібен SSN, щоб відповідати
вимогам штату або місцевим вимогам, ви
повинні подати лист від державного органу.
Він повинен бути на фірмовому бланку (не
бланк листа або ксерокопія) і:

Як з нами зв›язатися

• конкретно ідентифікувати вас як
заявника;

Ви може зв’язатися з нами декількома
способами: через інтернет, по телефону
й особисто. Ми готові відповісти на ваші
питання та допомогти вам. Уже понад 85
років служба Social Security допомагає
убезпечити сьогодення й майбутнє, надаючи
пільги й фінансовий захист мільйонам людей
протягом їхнього життя.

• конкретно вказувати мережеву причину,
через яку необхідний SSN;

• вказувати закон, який вимагає наявності
у вас SSN;
• вказувати, що ви відповідаєте всім
вимогам агенції, окрім наявності SSN;

• вказувати ім’я, прізвище, підпис і номер
телефону контактної особи в агенції.

Завітайте на наш вебсайт
Найлегший спосіб вирішувати питання,
пов’язані із Social Security — робити це
онлайн через вебсайт www.ssa.gov
(доступно англійською та іспанською).
Тут можна робити багато чого. Деякі із
цих послуг надаються лише англійською.
Користуйтеся вебсайтом для вирішення
питань, пов’язаних із Social Security:

Чи потрібен вам цей номер
для цілей, пов’язаних з
оподаткуванням?
Якщо SSN потрібен вам для цілей,
пов’язаних з оподаткуванням, і ви не маєте
дозволу на роботу в США, ви можете подати
заяву на отримання Individual Taxpayer
Identification Number (Індивідуальний
ідентифікаційний номер платника
податків) до Internal Revenue Service
(Податкова служба США) (IRS). Завітайте
до IRS особисто або зателефонуйте
на безкоштовну лінію IRS за номером
1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) і
залиште запит на отримання Форми W-7
«Application For IRS Individual Taxpayer
Identification Number» (Заява на отримання
індивідуального ідентифікаційного номеру
платника податків IRS).

• Подавайте заявку на отримання Extra
Help with Medicare prescription drug plan
costs (додаткової допомоги для покриття
витрат на рецептурні препарати за
планом Medicare) (доступно лише
англійською).

• Подавайте заявки на отримання більшості
видів пільг (доступно лише англійською).
• Переглядайте копії наших публікацій
(доступні різними мовами).

• Отримуйте відповіді на найпоширеніші
запитання (доступно англійською та
іспанською).

Якщо приватна або державна установа
просять вас надати SSN, але у вас немає
права на роботу в США, запитайте, чи
не зможуть вони встановити вашу особу
іншим чином. У більшості випадків ви
зможете отримати потрібні вам послуги або
посвідчення без SSN.

Створивши особистий обліковий запис
my Social Security (доступно лише
англійською), ви зможете ще більше:
• Перевіряти свою Social Security
Statement (виписку витрат Social
Security).
• Перевіряти свої прибутки.
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під час програвання записаних голосових
повідомлень англійською, аж поки вам
не відповість представник Social Security.
Представник Social Security зв’яжеться з
перекладачем, який допоможе вам під час
розмови.

• Робити розрахунок майбутніх пенсійних
виплат.

• Друкувати довідку про призначення пільг.
• Змінювати інформацію для прямого
зарахування платежів.

• Замовляти дублікат картки Medicare.

Ми також пропонуємо багато
автоматизованих телефонних послуг
англійською та іспанською мовами,
доступних 24 години на добу, завдяки
чому вам не потрібно спілкуватися з
представником Social Security.

• Отримувати копію форми SSA-1099/1042S.

• Замовляти дублікат картки Social Security,
якщо ваші дані не змінилися і ваш штат
надає цю послугу.
Доступ до особистого облікового запису
my Social Security може бути обмежений для
користувачів за межами Сполучених Штатів.

Якщо ви маєте документи, з якими нам
потрібно ознайомитися, зверніть увагу,
що це мають бути оригінали або копії,
засвідчені в установах, які їх видали.

Зателефонуйте нам
Якщо ви не маєте можливості скористатися
нашими послугами онлайн, ми можемо
допомогти вам по телефону —
зателефонуйте до місцевого відділення
Social Security або на нашу національну
безкоштовну гарячу лінію за номером
800. Ми надаємо безкоштовні послуги
перекладача за запитом. Ви можете знайти
інформацію про місцеве відділення, ввівши
свій поштовий індекс на нашій вебсторінці
пошуку відділень (хоча пошук відділень
доступний лише англійською мовою, ви
можете ввести свій поштовий індекс, щоб
знайти найближче до вас відділення).
Телефонуйте за номером 1-800-772-1213
або за номером TTY 1-800-325-0778,
якщо ви не чуєте або погано чуєте, з 8:00
до 19:00 з понеділка по п’ятницю. Час
очікування відповіді представника
Social Security, як правило,
коротший у період із середи по
п’ятницю або наприкінці дня. Для
отримання безкоштовних послуг усного
перекладу залишайтеся на лінії та мовчіть

Social Security Administration
Publication No. 05-10096-UK | August 2022 (September 2021 edition may be used)
Номери Social Security для осіб, які не є громадянами США
Social Security Numbers for Noncitizens (Ukranian)
Produced and published at U.S. taxpayer expense
Підготовлено й опубліковано коштом платників податків США

5

