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(συνέχεια στην πίσω σελίδα)

Παροχές για παιδιά

Παροχές για παιδιά

Περίπου 3,8 εκατομμύρια παιδιά λαμβάνουν 
περίπου $1,6 δισεκατομμύρια κάθε μήνα επειδή 

ο ένας ή  και οι δύο γονείς τους είναι ανάπηροι, 
συνταξιούχοι, ή έχουν πεθάνει. Αυτά τα ποσά 
βοηθούν να παρέχουν τις ανάγκες της ζωής  για τα 
μέλη της οικογένειας και να βοηθήσουν να είναι 
πιθανό για αυτά τα παιδιά να αποτελειώσουν  το 
γυμνάσιο. Όταν ένας γονέας μείνει ανάπηρος ή 
πεθάνει, οι παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης 
βοηθούν στη σταθεροποίηση του οικονομικού 
μέλλοντος της οικογένειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παιδιά με αναπηρίες των οποίων 
οι γονείς έχουν λίγο εισόδημα ή πόρους, μπορεί 
να δικαιούνται παροχές του Συμπληρωματικού 
Εισοδήματος Ασφάλισης. Επικοινωνήστε μαζί μας για 
αντίγραφο της έκδοσης Benefits For Children With 
Disabilities (Παροχές Για Παιδιά με Ανικανότητες, 
Αρ. Έκδοσης 05-10026 αυτή η έκδοση είναι μόνο 
διαθέσιμη στα Αγγλικά).

Ποιος μπορεί να πάρει παροχές  
για παιδιά 

Το παιδί σας μπορεί να πάρει παροχές εάν 
είναι το βιολογικό παιδί σας, υιοθετημένο παιδί, ή 
εξαρτώμενος προγονός. (Σε μερικές περιπτώσεις, 
το παιδί σας μπορεί επίσης να δικαιούται παροχές 
από τα κέρδη του παππού ή της γιαγιάς.)

Για να πάρει τις παροχές ένα παιδί πρέπει να 
έχει:

Ένα γονέα(ή γονείς) που είναι ανάπηρος, 
ή συνταξιούχος και δικαιούνται παροχές  
Κοινωνικής Ασφάλισης, ή
Ένα γονέα  που πέθανε αφού είχε εργαστεί 
για αρκετό διάστημα σε θέση εργασίας όπου 
αυτός (ή αυτή) πλήρωνε φόρους Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Το παιδί πρέπει επίσης να είναι:
Ανύπαντρο.
Μικρότερο από 18 ετών.
18-19 ετών και σπουδαστής πλήρους 
απασχόλησης (όχι πάνω από τη 12η τάξη), ή

18 ετών και άνω και ανάπηρος. (Η αναπηρία 
πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν από την ηλικία 
των 22.)

Τι θα χρειαστείτε όταν κάνετε αίτηση 
για παροχές για παιδιά

Όταν κάνετε αίτηση για παροχές για το παιδί 
σας, θα χρειαστείτε το πιστοποιητικό γέννησης του 
παιδιού και τους αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
του γονέα και του παιδιού. Ανάλογα με τον τύπο 
των παροχών σε κάθε περίπτωση, μπορεί να 
απαιτούνται και άλλα έγγραφα. Για παράδειγμα, 
εάν κάνετε αίτηση για παροχές επιζώντων για το 
παιδί, θα χρειαστεί να προσκομίσετε απόδειξη 
του θανάτου του γονέα. Εάν κάνετε αίτηση για 
παροχές παιδιού με αναπηρία, θα χρειαστεί να 
προσκομίσετε ιατρικά έγγραφα για ν’ αποδείξετε 
την αναπηρία. Ο εκπρόσωπος της Κοινωνικής 
Ασφάλισης που θα σας δει, θα σας πει τι άλλα 
έγγραφα θα χρειαστείτε.

Οι παροχές μπορεί να συνεχίσουν στην 
ηλικία των 18 ετών

Οι παροχές θα σταματήσουν όταν το παιδί σας 
γίνει 18 ετών, εκτός εάν το παιδί σας σπουδάζει ή 
είναι ανάπηρο. 

Εάν το παιδί σας είναι σπουδαστής
Τρεις μήνες πριν τα 18α γενέθλια του παιδιού 

σας, θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση ότι οι 
παροχές θα τελειώσουν στην ηλικία των 18 ετών, 
εκτός εάν το παιδί σας είναι πλήρους απασχόλησης 
σπουδαστής σε γυμνάσιο (ή δημοτικό) σχολείο. 
Εάν το παιδί σας είναι νεότερο από 19 ετών 
και σπουδάζει ακόμα σε γυμνάσιο ή δημοτικό 
σχολείο, τότε το παιδί σας θα πρέπει να μας 
ειδοποιήσει με τη συμπλήρωση μιας δήλωσης 
της παρακολούθησης μαθημάτων, πιστοποιημένη 
από έναν διοικητικό μέλος του σχολείου. Οι 
παροχές συνήθως θα συνεχίζονται μέχρι το παιδί 
αποφοιτήσει, ή μέχρι δυο μήνες μετά από να 
φτάσει στην ηλικία των 19 ετών, οποιοδήποτε 
έρχεται  πρώτα.
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Εάν το παιδί σας είναι ανάπηρο
Οι παροχές θα συνεχιστούν στην ηλικία των 

18 ετών σε παιδί που είναι ανάπηρο. Οι παροχές 
αναπηρίας παιδιού μπορούν να είναι  επίσης 
πληρωτέες μετά από την συμπλήρωση της ηλικία 
των 18 ετών, εάν η αναπηρία άρχισε πριν από την 
ηλικία των 22 ετών.

Εάν φροντίζετε ένα παιδί
Εάν λαμβάνετε παροχές επειδή έχετε ένα 

παιδί που το φροντίζετε, η ημερομηνία που 
θα σταματήσουν οι παροχές σας ίσως να είναι 
διαφορετική από του παιδιού.

Εάν το παιδί δεν είναι ανάπηρο, οι παροχές σας 
θα τελειώσουν όταν φτάσει στην ηλικία των 16 
ετών.

Εάν το παιδί είναι ανάπηρο, οι παροχές σας 
ίσως να συνεχίσουν, εάν ασκείτε γονικός έλεγχος 
και ευθύνη για παιδί με διανοητική αναπηρία, ή 
εκτελείτε προσωπικές υπηρεσίες για ένα παιδί που 
είναι φυσικά ανάπηρο. Πριν φθάσει το παιδί 16 
ετών, θα σας στείλουμε μια ειδοποίηση που θα 
περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 
παροχές σας μπορούν να συνεχιστούν.

Πόσο μπορεί να πάρει μια οικογένεια;
Σε μία οικογένεια, ένα παιδί μπορεί να λάβει 

μέχρι το μισό της πλήρους συνταξιοδοτικής 
παροχής ή παροχής αναπηρίας του γονέα, ή 75 
τοις εκατόν από τη βασική παροχή Κοινωνικής 
Ασφάλισης του αποθανόντος γονέα. Πάντως, 
υπάρχει ένα όριο στο ποσό των χρημάτων που 
μπορεί να πληρωθεί σε μια οικογένεια. Η μέγιστη 
πληρωμή της οικογένειας καθορίζεται ως μέρος 
του υπολογισμού κάθε παροχής Κοινωνικής 
Ασφάλισης και μπορεί να είναι από 150 έως το 
180 τοις εκατό του πλήρους ποσού παροχών του 
γονέα. Εάν το συνολικό πληρωτέο ποσό σε όλα τα 
μέλη της οικογένειας υπερβαίνει αυτό το όριο, η 
παροχή  κάθε ατόμου μειώνεται αναλογικά (εκτός 
από του γονέα) έως ωτου το σύνολο να ισούται με 
το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία  
Κοινωνικής Ασφάλισης

Για περισσότερες πληροφορίες και για αντίγραφα 
των εκδόσεών μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας στη διεύθυνση www.socialsecurity.gov ή 
καλέστε το χωρίς χρέωση αριθμό 1-800-772-1213 
(για όσους πάσχουν από κώφωση ή έχουν 
προβλήματα ακοής, καλέστε τον αριθμό TTY, 
1-800-325-0778). Μπορούμε ν’ απαντήσουμε σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις από τις 7 π.μ. έως τις 
7 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή. Παρέχουμε 
πληροφορίες μέσω αυτοματης τηλεφωνικής 
υπηρεσίας καθ’ όλο το 24ωρο.

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα για να ολοκληρώσετε 
τις εργασίες σας με την Υπηρεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, θα σας παρέχουμε διερμηνέα χωρίς 
χρέωση. Διατίθενται υπηρεσίες διερμηνείας είτε 
μας μιλάτε από το τηλέφωνο, είτε βρίσκεστε στο 
γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Καλέστε τον 
χωρίς χρέωση τηλεφωνικό αριθμό 1-800-772-1213. 
Εάν μιλάτε άλλη γλώσσα από τα Αγγλικά, πιέστε 
1 και μείνετε στη γραμμή έως ότου απαντήσει 
κάποιος εκπρόσωπος. Θα επικοινωνήσουμε με 
Έλληνα διερμηνέα ο οποίος θα απαντήσει στην 
κλήση σας. Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε 
τις εργασίες σας από το τηλέφωνο, θα κλείσουμε 
ραντεβού για σας στο τοπικό σας γραφείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Social Security) και θα 
φροντίσουμε ώστε να παρευρίσκεται διερμηνέας 
εκεί κατά την επίσκεψή σας.

Αντιμετωπίζουμε όλα τα τηλεφωνήματα 
με εμπιστευτικό τρόπο. Θέλουμε επίσης να 
βεβαιωθούμε ότι θα εξυπηρετηθείτε με ακρίβεια 
κι ευγένεια. Γι’ αυτό το λόγο διαθέτουμε και 
δεύτερο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης, για την παρακολούθηση κάποιων 
τηλεφωνικών κλήσεων.
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