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(συνέχεια στην πίσω σελίδα)
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ΔΕίστε προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να 
φοιτήσετε σε κολέγιο, σε σχολή ξένων γλωσσών, 

επαγγελματική σχολή ή μη ακαδημαϊκή σχολή με 
φοιτητική θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) τύπου F-1, M-1 ή 
J-1; Το σχολείο σας μπορεί να σας ζητήσει τον αριθμό της 
Κοινωνικής Ασφάλισης σας. Μερικά κολέγια και σχολές 
χρησιμοποιούν τους αριθμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
ως αριθμούς ταυτότητας φοιτητών. Εάν δεν έχετε 
αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης, το κολέγιο ή η σχολή θα 
μπορεί να είναι σε θέση να σας χορηγήσει άλλο αριθμό 
ταυτότητας. 

Οι αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης δίδονται γενικά 
σε άτομα που έχουν άδεια εργασίας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Οι αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 
χρησιμοποιούνται για την αναφορά στην κυβέρνηση των 
μισθών σας και για τον καθορισμό της εκλεξιμότητας 
σας για παροχές Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Κοινωνική 
Ασφάλισης δεν θα σας ορίσει έναν αριθμό μόνο για να 
εγγραφείτε σε κολέγιο ή σχολείο. 

Τι πρέπει να κάνω για να εργαστώ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες;

Εάν θέλετε να εργαστείτε στο ίδιο το κολέγιο ή 
σχολή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οριζόμενο 
υπεύθυνο υπάλληλο του σχολείου σας για τους διεθνείς 
φοιτητές. Αυτός ο υπεύθυνος υπάλληλος μπορεί να σας 
πει εάν δικαιούστε να εργαστείτε στο ίδιο το κολέγιο 
ή σχολή και θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Επίσης, η σχολή σας μπορεί 
να εγκρίνει κάποια  περιορισμένη απασχόληση εκτός 
του κολεγίου, όπως επιτρέπεται από τους κανονισμούς 
της Υπηρεσίας Ασφαλείας Εσωτερικού (Department of 
Homeland Security, DHS). Εάν η σχολή σας σάς έχει 
εξουσιοδοτήσει για εργασία είτε εντός η είτε εκτός 
της σχολής και ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις 
εκλεξιμότητας της Κοινωνικής Ασφάλισης που 
περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο, τότε 
μπορείτε να πάρετε έναν αριθμό Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 

Πώς να κάνετε αίτηση για έναν αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης;

Γενικά, μόνο μη πολίτες που έχουν άδεια εργασίας από 
την DHS μπορούν να κάνουν αίτηση για έναν αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Για να κάνετε αίτηση για αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης: 

Συμπληρώστε μια Αίτηση Για Κάρτα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Έντυπο SS-5-GR) και 

Προσκομίστε μας πρωτότυπα έγγραφα που ν' 
αποδεικνύουν:

Τη κατάσταση μετανάστευσης σας,
Την εκλεξιμότητα σας για εργασία,
Την ηλικία σας και 
Την ταυτότητά σας.

Πάρετε τη συμπληρωμένη αίτηση σας και τα 
πρωτότυπα έγγραφα στο τοπικό σας γραφείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Κατάσταση μετανάστευσης
Για ν' αποδείξετε τη κατάσταση μετανάστευση σας, 

πρέπει να μας προσκομίσετε το πλέον πρόσφατο έγγραφο 
της μετανάστευση σας στις Η. Π., I-94, Arrival/Departure 
Record (Καταγραφή Αφίξεων/Αναχωρήσεων), που 
εκδίδεται σε σας όταν φτάσατε στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Εάν είστε φοιτητής με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) τύπου 
F-1 ή M-1, πρέπει επίσης να μας προσκομίσετε το έντυπο 
I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student 
Status (Πιστοποιητικό Εκλεξιμότητας για μη Μετανάστη 
Φοιτητή). Εάν είστε επισκέπτης σε πρόγραμμα 
ανταλλαγής με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) τύπου J-1 
ή J-2, πρέπει να μας προσκομίσετε το έντυπο DS-2019, 
Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student  
Status (Πιστοποιητικό Εκλεξιμότητας Για Επισκέπτης 
Ανταλλαγής Κατάσταση). 

Εκλεξιμότητα Εργασίας
Εάν είστε φοιτητής με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) 

τύπου F-1 και εκλέξιμοι για να εργαστείτε στο ίδιο το 
κολέγιο ή σχολή, πρέπει να παρέχετε μια επιστολή από 
τον οριζόμενο υπεύθυνο υπάλληλο της σχολής σας που 
αναγνωρίζει τον εργοδότη σας και τον τύπο εργασίας που 
εκτελείτε, ή που θα εκτελείτε. Πρέπει επίσης να δούμε 
την απόδειξη αυτής της απασχόλησης, όπως πρόσφατο 
απόκομμα μισθοδοσίας (pay slip), ή επιστολή από τον 
εργοδότη σας. Ο (η) επόπτης σας πρέπει να υπογράψει 
την επιστολή αυτή και να αναγράψει την ημερομηνία. Η 
επιστολή πρέπει να περιγράφει:

Την εργασία σας,
Την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής σας,
Τον αριθμό των ωρών που είστε, ή που θα είστε 
εργαζόμενος, και 
Το όνομα και αριθμό τηλεφώνου του επόπτη σας. 
Εάν είστε φοιτητής με θεώρηση διαβατηρίου 

(βίζα) τύπου F-1 και έχετε εξουσιοδότηση εργασίας 
για πρακτική εξάσκηση των σπουδών σας, πρέπει 
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να μας παρέχετε το έντυπο «Form I-20» σας με τη 
σελίδα απασχόλησης (σελίδα 3) συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από τον οριζόμενου υπεύθυνο υπάλληλο 
της σχολής σας. 

Εάν είστε φοιτητής με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) 
τύπου F-1 ή M-1 και έχετε εξουσιοδότηση για εργασία 
εκτός της σχολής, πρέπει να μας παρέχετε το Employment 
Authorization Document (Έγγραφο Εξουσιοδότησης 
Απασχόλησης, I-766 ή I-688B) που λάβατε από το DHS

Εάν είστε φοιτητής με θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) 
τύπου J-1, πρέπει να μας παρέχετε μια επιστολή από 
τον ανάδοχό σας. Η επιστολή πρέπει να είναι γραμμένη 
στο επιστολόχαρτο του αναδόχου σας, με πρωτότυπη 
υπογραφή που εξουσιοδοτεί την απασχόλησή σας. 

Ηλικία 
Πρέπει να προσκομίσετε το πιστοποιητικό γέννησής 

σας, εάν το έχετε, ή εάν μπορείτε να το αποκτήσετε 
εύκολα. Εάν όχι, μπορούμε ν' αποδεχτούμε άλλα 
έγγραφα, όπως το διαβατήριό σας ή έγγραφο που έχει 
εκδοθεί από το DHS, για απόδειξη της ηλικίας σας. 

Ταυτότητα 
Μπορούμε ν' αποδεχτούμε μόνο συγκεκριμένα 

έγγραφα ως απόδειξη ταυτότητας. Ένα αποδεκτό 
έγγραφο πρέπει να ισχύει (να μην έχει λήξει) και να 
δείχνει το όνομά σας, πληροφορίες αναγνώρισης 
και κατά προτίμηση μια πρόσφατη φωτογραφία. Η 
Κοινωνική Ασφάλισης θα ζητήσει να δει τα τρέχοντα 
μεταναστευτικά σας έγγραφα από τις Η.Π. Αποδεκτά 
έγγραφα μετανάστευσης συμπεριλαμβάνουν τ' ακόλουθα: 
• Έντυπο Form I-551 (περιλαμβάνει μεταναστευτική 

θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) που μπορεί ν' αναγνωστεί 
από μηχάνημα, με το ξένο διαβατήριο σας που δεν  
έχει λήξει), 

• Έντυπο I-94 με το ξένο διαβατήριο σας που δεν έχει 
λήξει ακόμα, ή

• Κάρτα άδειας εργασίας από το DHS (I-766 ή I-688B).
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι είτε τα πρωτότυπα, 

ή αντίγραφα πιστοποιημένα από την αρχή που τα 
εξέδωσε. Δεν μπορούμε ν́ ' αποδεχτούμε φωτοαντίγραφα 
ή θεωρημένα από συμβολαιογράφο τα αντίγραφά 
έγγραφα. Επίσης, δεν μπορούμε ν' αποδεχτούμε απόδειξη 
που να δείχνει ότι κάνατε αίτηση για το έγγραφο. Μπορεί 
να χρησιμοποιήσουμε ένα έγγραφο για δύο σκοπούς. 
Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
την άδεια εργασίας σας από το DHS ως απόδειξη της 
εξουσιοδότησης εργασίας σας και της ταυτότητάς σας. 
Ωστόσο, πρέπει να προσκομίσετε τουλάχιστον δύο 
ξεχωριστά έγγραφα. 

Χρειάζομαι αριθμό Kοινωνικής Aσφάλισης 
πριν αρχίσω να εργάζομαι;

Δεν σας απαιτούμε να έχετε έναν αριθμό Κοινωνικής 
Ασφάλισης προτού αρχίσετε να εργάζεστε. Ωστόσο, 
η Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος (Internal 
Revenue Service) απαιτεί από τους εργοδότες να 
αναφέρουν τους μισθούς χρησιμοποιώντας έναν αριθμό 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενώ περιμένετε για τον αριθμό 
της Κοινωνικής  Ασφάλισης σας, ο εργοδότης σας 
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιστολή από μας που 
δηλώνουμε ότι κάνατε αίτηση για αριθμό Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Ο εργοδότης σας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα μεταναστευτικά σας έγγραφα ως απόδειξη της 
άδειας εργασίας σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Οι εργοδότες μπορούν να βρουν περισσότερες 
πληροφορίες στο Διαδίκτυο (Internet), στη διεύθυνση 
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

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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