
PUB 195NCG (10-19)

Ως μέρος μιας εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της έκδοσης ασφαλών διαπιστευτηρίων αναγνώρισης, η Πενσυλβάνια απαιτεί τα 
ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα από πολίτες που δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για Άδεια Οδήγησης της πολιτείας 
της Πενσυλβάνια, Άδεια Οδήγησης Μαθητευόμενου και / ή Κάρτα Ταυτότητας (ID) ή μεταφέρουν μία άδειας οδήγησης από άλλη πολιτείας. 
Η νομοθεσία της Πενσυλβάνια απαιτεί ελάχιστη νομική παρουσία ενός έτους. Το PennDOT καθορίζει την ημερομηνία λήξης των προϊόντων 
βάσει των εγγράφων διαρκείας της παραμονής σας (συνήθως το I-94) μαζί με πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Το 
PennDOT επαληθεύει ηλεκτρονικά τα έγγραφα μετανάστευσης με το DHS. Αυτή η επαλήθευση μπορεί να μην καταφέρει να ολοκληρωθεί την 
ημέρα της επίσκεψής σας και μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επαλήθευση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 6 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. 
Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν σας αυτόν τον χρόνο όταν σχεδιάζετε να αποκτήσετε ένα προϊόν.

Ηλικιακές προϋποθέσεις για πολίτες που δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ
-   Τα άτομα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να υποβάλουν αίτηση για, ή σε ηλικία 16 και 1/2 ετών για να μεταφέρουν Άδεια Μη Εμπορικού 

Οδηγού και / ή Άδεια Οδήγησης Μη - Εμπορικού Μαθητευομένου.
- Οι Άδειες Οδήγησης Μαθητευομένων εκτός Πολιτείας δεν μπορούν να μεταφερθούν στην Πενσυλβάνια.
- Τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για ή μεταφέρουν Άδεια Επαγγελματικού Οδηγού πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για οδήγηση εντός της 

πολιτείας ή 21 ετών και άνω για διαπολιτειακή οδήγηση.
- Τα άτομα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ετών για να υποβάλουν αίτηση για μια Φωτογραφική Κάρτα Ταυτότητας (ID).

Αποδεκτός κατάλογος εγγράφων για το Αποδεικτικό Κατοικίας για Αιτούντες ηλικίας 18 ετών και άνω
-    Φορολογικά αρχεία
- Συμφωνητικά μίσθωσης
- Έγγραφα Υποθήκης
- Φόρμα W-2 
- Τρέχοντες λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό, καλωδιακή κ.λπ.)
 Σημείωση - Εάν διαμένετε με κάποιον και δεν έχετε λογαριασμούς στο όνομά σας, θα πρέπει να δώσετε δύο αποδεικτικά κατοικίας. Ένα   

 αποδεικτικό είναι να φέρετε το άτομο με το οποίο διαμένετε, μαζί με την Άδεια Οδήγησής τους ή την Φωτογραφική τους Ταυτότητα στο  
 Κέντρο Άδειας Οδήγησης. Θα χρειαστεί επίσης να δώσετε ένα δεύτερο αποδεικτικό κατοικίας, όπως για παράδειγμα επίσημη   
 αλληλογραφία (κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού, φορολογική ειδοποίηση, περιοδικό κ.λπ.) που φέρει το όνομα και τη διεύθυνσή σας. Η  
 διεύθυνση πρέπει να ταιριάζει με εκείνη του ατόμου με το οποίο κατοικείτε.

Παρακαλούμε σημειώστε
Όλα τα έγγραφα πρέπει να φέρουν το ίδιο όνομα και / ή ημερομηνία γέννησης ή μια συσχέτιση μεταξύ των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα. 
Όλα τα έγγραφα μετανάστευσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν το τρέχον όνομα του πελάτη.
Τα I-797 Αποδεικτικά για τις Αιτήσεις τροποποίησης κατάστασης, της άδειας εργασίας ή των παρατάσεων διαρκείας της παραμονής θα εξεταστούν και σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μιας εκκρεμούσης δράσης με την USCIS, ωστόσο δεν είναι αποδεκτές όλες οι I-797 
αποδεικτικά (όπως τα αντίγραφα των εγγράφων μετανάστευσης ή οι αιτήσεις για συγγενείς).
ΚΑΤΟΧΟΙ I-94 - Το I-94 σας πρέπει να σφραγίζεται από το προσωπικό του DHS, να εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία DHS ή να εκτυπώνεται από την 
ιστοσελίδα Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων στην διεύθυνση www.CBP.gov/i94.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
Στοιχεία Ταυτότητας και Απαιτήσεις Νομικής Παρουσίας για 
τους Πολίτες που δεν είναι Υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών
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Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα πρωτότυπα κατά την ώρα της αίτησης.

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • I-551 κάρτα μόνιμης κατοικίας (Πράσινη Κάρτα)
 • Διαβατήριο με σφραγίδα I-551 
 • Μεταναστατευτική Βίζα αναγνώσιμη από μηχάνημα
 • Άδεια Επανεισόδου I-327

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής   
 Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Μεταναστευτικά έγγραφα που υποδεικνύουν κατάσταση Πρόσφυγα (I-94)
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Ταξιδιωτικό Έγγραφο Πρόσφυγα I-571
 • Φόρμα Υποδοχής και Διαβεβαίωσης Τοποθέτησης 
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο
Η ημερομηνία λήξης των εγγράφων δεν υποδεικνύει την απώλεια της κατάστασης πρόσφυγα.

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής   
 Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Έγγραφα μετανάστευσης που υποδεικνύουν κατάσταση Κατόχου Ασυλίας όπως έγκριση από το DHS/USCIS, πιο πρόσφατη Δικαστική απόφαση που χορηγεί   
 Άσυλο, I-94 που έχει χορηγηθεί από το DHS
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Ταξιδιωτικό Έγγραφο Πρόσφυγα I-571
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο
Η ημερομηνία λήξης των εγγράφων δεν υποδεικνύει την απώλεια της κατάστασης πρόσφυγα.

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής   
 Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόδειξη διοικητικού ασύλου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων διαδικασίας απομάκρυνσης, κατά περίπτωση
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής   
 Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόφαση Δικαστή Μετανάστευσης που δίνει ματαίωση απομάκρυνσης
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Απαιτούμενα ΈγγραφαΠληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Όλοι οι αιτούντες πρέπει να 
παρουσιάσουν έγγραφα από το αρμόδιο 
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
(DHS), τις Υπηρεσίες Υπηκοότητας 
και Μετανάστευσης των Ηνωμένων 
Πολιτειών (ΥΥΜΗΠ) ή άλλα 
κυβερνητικά έγγραφα των Η.Π. που 
υποδεικνύουν την τρέχουσα κατάστασή 
τους ή την κατάσταση αιτούντος. 

Νόμιμος Μόνιμος Κάτοικος
(Αλλοδαποί Κάτοικοι)

Πρόσφυγας

Κάτοχος Ασυλίας

Αιτών Άσυλο

Άτομα στα οποία δόθηκε ματαίωση 
απέλασης ή απομάκρυνσης
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 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-94 που υποδεικνύει κατάσταση
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο
 • Κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-94 που υποδεικνύει κατάσταση
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-94 που υποδεικνύει κατάσταση
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης 
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-797 Απόδειξη που δηλώνει ότι έχει θεμελιωθεί "εκ πρώτης όψεως περίπτωση"
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο
 • Κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-797 Receipt for I-360 Petition for Special Immigrant Juvenile Status
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο, ή κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία
 • Επαλήθευση της Απελευθέρωσης από το Γραφείο Επανεγκατάστασης των Προσφύγων

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-797 receipts for applications filed for extensions of I-821 and I-765
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο, ή κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία

 Επαλήθευση της Απελευθέρωσης από το Γραφείο Επανεγκατάστασης των Προσφύγων
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 I-797 αποδείξεις για αιτήσεις που υποβλήθηκαν για παρατάσεις του I-765
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία λήξης των εγγράφων δεν υποδεικνύει την απώλεια της κατάστασης, αν υπάρχει ανακοίνωσηif there is an announcement in the Federal 
Register or on the official USCIS website

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κουβανοί / Αϊτινοί εισερχόμενοι

Ελεύθεροι με Αναστολή

Εισερχόμενοι υπό προϋποθέσεις 

Κακοποιημένοι σύζυγοι, παιδιά ή γονείς 
που κάνουν αίτηση μόνοι τους· γονείς 
παιδιών που έχουν κακοποιηθεί που 
κάνουν αίτηση μόνοι τους ή τα παιδιά 
κακοποιημένων γονέων που κάνουν 
αίτηση μόνοι τους, των οποίων οι αιτήσεις 
που έκαναν μόνοι τους εξακολουθούν να 
εκκρεμούν

Ειδικοί Ανήλικοι Μετανάστες

Προσωρινή Προστατευόμενη Κατάσταση

Άτομα στα οποία δόθηκε αναβολή 
επιβολής αναχώρησης (DED)
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 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόφαση του Διακστή Μετανάστευσης
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 Αποδεικτικά κατοικίας

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Χορηγημένο I-94 αναβλημένης δράσης, ειδοποίηση αναβλημένης δράσης από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόφαση εποπτείας (I-220B)
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόφαση του Δικαστή Μετανάστευσης
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Έγγραφο Μετανάστευσης που υποδεικνύει κατάσταση όπως Απόδειξη Ειδοποίησης I-797, Ειδοποίηση Βιομετρικών, Ειδοποίηση Συνέντευξης, Δικαστική   
 Απόφαση Μετανάστευσης Ειδοποίηση Διακαστικής ακρόασης
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ
 • Μπορούν να επιτραπούν αντίγραφα εγγράφων που έχουν πιστοποιηθεί από τον δικηγόρο του αιτούντος ή από έναν διαπιστευμένο εκπρόσωπο του Συμβουλίου  
  Εφέσεων Μετανάστευσης (BIA) εάν το διαβατήριο του ατόμου κρατείται από υπηρεσίες μετανάστευσης σε δικαστική διαδικασία
 
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Έγγραφα μετανάστευσης που υποδεικνύει ότι το άτομο προσβάλει την απομάκρυνση, όπως η Ειδοποίηση για την ΑΤΟΜΙΚΗ ακρόαση ή την απόδειξη της   
 Κατάθεσης BIA
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ
 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άτομα υπό NACARA (EAD category Code C10) must additionally submit either an I-881 or EOIR-42B receipt notice

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Απαιτούμενα ΈγγραφαΠληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Άτομα που τους έχει δοθεί οικογενειακή 
ενότητα

Αναβλημένη Δράση για Αφίξεις Παιδικής 
Ηλικίας (DACA)

Άτομα στα οποία έχει δοθεί κατάσταση 
αναβλημένης δράσης

Άτομα κάτω από μία απόφαση εποπτείας

Άτομα στα οποία έχει δοθεί 
παρατεταμένη εθελοντική αποχώρηση

Αιτούντες προσαρμογής κατάστασης

Πρόσωπα σε διαδικασίες απομάκρυνσης 
ή απέλασης

ΝΑΙ
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 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόφαση από τον Δικαστή Μετανάστευσης που χορηγεί την παραμονή
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Απόφαση από τον Δικαστή Μετανάστευσης
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Αποφάσεις Ανάθεσης από τον Στρατό των Η.Π.
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 Γράμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π. που δηλώνει ότι στον αιτούντα μπορεί να χορηγηθεί Άδεια οδήγησης Μαθητευομένου της πολιτείας της  
 Πενσυλβάνια,  Άδεια οδήγησης της πολιτείας της Πενσυλβάνια ή Κάρτα Ταυτότητας (ID)  
 2 αποδεικτικά κατοικίας

ΟΧΙ –  Σε άτομα 
με κατάσταση “A” 
μπορεί να δοθεί 
Άδεια Οδήγησης μόνο 
από το Υπουργείο 
Εσωτερικών των Η.Π.

ΟΧΙ - Δεν μπορούμε 
να εκδώσουμε ένα 
προϊόν σε πολίτες 
Α-2 με εξαίρεση 
ξένο στρατιωτικό 
αξιωματούχο και / 
ή τα εξαρτώμενα 
από αυτόν μέλη. Οι 
υποψήφιοι πρέπει 
να προσκομίσουν 
απόδειξη της 
ανάθεσης.

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Άτομα στα οποία έχει δοθεί παραμονή 
απέλασης

Άτομα στα οποία έχει δοθεί εθελοντική 
αναχώρηση

A-1
Πρέσβης, δημόσιος υπουργός, διπλωματικό 
ή προξενικό στέλεχος, και εξαρτώμενα 
μέλη

A-2
Άλλοι αξιωματούχοι ξένης κυβέρνησης ή 
υπάλληλοι και εξαρτώμενα μέλη

A-3
Ακόλουθος, οικιακός βοηθός ή προσωπικός 
υπάλληλος των Α-1 και Α-2

μη-μετανάστες  και εξαρτώμενα μέλη A-3

B-1
Επισκέπτης για δουλειές

B-2
Επισκέπτης για ευχαρίστηση (τουρίστας)

C-1
Αλλοδαπός που διέρχεται μέσω των Η.Π.

C-2
Αλλοδαπός σε διέλευση προς την περιοχή 
των κεντρικών γραφείων των Η.Ε.. Η 
διέλευση περιορίζεται σε ακτίνα 25 μιλίων 
του Columbus Circle στη Νέα Υόρκη
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 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής   
 Ασφάλισης
 I-20
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής   
 Ασφάλισης
 I-20 με καταγεγραμμένες τις ημερομηνίες ΠΠΕ
 Κάρτα Αδείας Εργασίας (EAD) I-766 για καταγεγραμμένο χρόνο ΠΠΕ
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-20 του F-2· I-20 του F-1
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 Γράμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π. που δηλώνει ότι στον αιτούντα μπορεί να χορηγηθεί Άδεια οδήγησης Μαθητευομένου της πολιτείας της   
 Πενσυλβάνια, Άδεια οδήγησης της πολιτείας της Πενσυλβάνια ή Κάρτα Ταυτότητας (ID)  
 2 αποδεικτικά κατοικίας

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα ΈγγραφαΚατάσταση 
Μετανάστευσης

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

C-3
Αξιωματούχος ξένης κυβέρνησης που 
έρχεται στα Η.Ε., εξαρτώμενα μέλη, 
ακόλουθοι, οικιακοί βοηθοί, ή άλλοι 
προσωπικοί υπάλληλοι αξιωματούχου που 
βρίσκεται υπό διέλευση μέσω των Η.Π.

D-1
Αλλοδαπό πλήρωμα

E-1
Έμποροι βάσει συνθηκών και εξαρτώμενα 
μέλη

E-2
Επενδυτές βάσει συνθηκών και εξαρτώμενα 
μέλη

E-3
Αυστραλός Εργαζόμενος Ειδικότητας και 
εξαρτώμενα μέλη

F-1
Ξένος Ακαδημαϊκός Φοιτητής 

F-1 w/OPT
Ξένος Ακαδημαϊκός Φοιτητής με 
Προαιρετική Πρακτική Εκπαίδευση (ΠΠΕ)

F-2
Εξαρτώμενο μέλος του F-1

G-1
Μόνιμος κάτοικος αντιπρόσωπος ξένης 
κυβέρνησης σε διεθνή οργανισμό, συν το 
προσωπικό και τα εξαρτώμενα από αυτόν 
μέλη 
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 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 Γράμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π. που δηλώνει ότι στον αιτούντα μπορεί να χορηγηθεί Άδεια οδήγησης Μαθητευομένου της πολιτείας της   
 Πενσυλβάνια, Άδεια οδήγησης της πολιτείας της Πενσυλβάνια ή Κάρτα Ταυτότητας (ID)  
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 Γράμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π. που δηλώνει ότι στον αιτούντα μπορεί να χορηγηθεί Άδεια οδήγησης Μαθητευομένου της πολιτείας της   
 Πενσυλβάνια, Άδεια οδήγησης της πολιτείας της Πενσυλβάνια ή Κάρτα Ταυτότητας (ID)  
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 Γράμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π. που δηλώνει ότι στον αιτούντα μπορεί να χορηγηθεί Άδεια οδήγησης Μαθητευομένου της πολιτείας της   
 Πενσυλβάνια, Άδεια οδήγησης της πολιτείας της Πενσυλβάνια ή Κάρτα Ταυτότητας (ID)  
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση κατάστασης έχει κατατεθεί
 Γράμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών των Η.Π. που δηλώνει ότι στον αιτούντα μπορεί να χορηγηθεί Άδεια οδήγησης Μαθητευομένου της πολιτείας της   
 Πενσυλβάνια, Άδεια οδήγησης της πολιτείας της Πενσυλβάνια ή Κάρτα Ταυτότητας (ID)  
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

G-2
Προσωρινός αντιπρόσωπος ξένης 
κυβέρνησης σε διεθνή οργανισμό, συν το 
προσωπικό και τα εξαρτώμενα από αυτόν 
μέλη

G-3
Εκπρόσωπος μη αναγνωρισμένης 
κυβέρνησης ή κυβέρνησης που δεν είναι 
μέλος σε διεθνή οργανισμό, 

G-4
Αξιωματούχος ή υπάλληλος σε 
αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό,
συν εξαρτώμενα μέλη

G-5
Ακόλουθος, οικιακός βοηθός, ή 
προσωπικός υπάλληλος του  G-1, G-2, 
G-3 ή G-4,
συν εξαρτώμενα μέλη

H-1b, H-1c, H-2a, H-2b, H-2r, and H-3
Προσωρινοί Εργαζόμενοι

H-4
Εξαρτώμενο μέλος ενός οποιουδήποτε 
βασικού της ταξινόμησης H 

I
Εκπρόσωπος ξένων πληροφοριακών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, και 
εξαρτώμενα μέλη



- 8 -

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 DS-2019
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 DS-2019 of J-1
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94 σε ισχύ
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 Πιστοποιητικό γάμου που δείχνει αποδεικτικό γάμου με Υπήκοο των Η.Π. 
 Αποδεικτικό Υπηκοότητας συζύγου
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94 σε ισχύ
 Βίζα
 Πιστοποιητικό γάμου του  K-1 που δείχνει αποδεικτικό γάμου με υπήκοο των Η.Π.
 Αποδεικτικό Υπηκοότητας συζύγου του K-1
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94 σε ισχύ
 Βίζα
 Πιστοποιητικό γάμου που δείχνει αποδεικτικό γάμου με Υπήκοο των Η.Π.
 Αποδεικτικό Υπηκοότητας συζύγου
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94 σε ισχύ
 Βίζα
 Πιστοποιητικό γάμου of K-3 που δείχνει αποδεικτικό γάμου με Υπήκοο των Η.Π.
 Αποδεικτικό Υπηκοότητας συζύγου του K-3
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

J-1
Επισκέπτης μέσω ανταλλαγής (μπορεί να 
είναι φοιτητής, εκπαιδευόμενος, δουλειά/
ταξίδι, au pair, κλπ.)

J-2
Εξαρτώμενο μέλος του J-1 επισκέπτη 
μέσω ανταλλαγής

K-1
Αρραβωνιαστικός/ Αρραβωνιαστικιά ενός 
Υπηκόου των Η.Π. (ο γάμος πρέπει να 
λάβει χώρα εντός 90 ημερών)

K-2
Εξαρτώμενα μέλη του K-1

K-3
Σύζυγος Υπηκόου των Η.Π.

K-4
Ανύπαντρα παιδιά κάτω των 21 του K-3 

L-1a
Μεταφερόμενος Ενδοεταιρικά
(διευθυντής ή στέλεχος)

L-1b
Μεταφερόμενος Ενδοεταιρικά με ειδική 
γνώση 
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 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)  
 για  L-1 βασικό κάτοχο
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Αποκλειστικά με Πρόσκληση Ταξιδιωτική Εντολή (ΑΠΤΕ) ή άλλο επίσημο αποδεικτικό που καθορίζεται από το PennDOT
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)  
 για O-1 ή O-2
 βασικό κάτοχο
 2 αποδεικτικά κατοικίας

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

L-2
Εξαρτώμενα μέλη του L-1a ή L-1b

M-1
Μη -ακαδημαϊκός φοιτητής

M-2
Εξαρτώμενα μέλη μη- ακαδημαϊκών 
φοιτητών   

NATO 1-7
Οργανισμός Συμφώνου Βορείου Αμερικής
Εκπρόσωποι και εξαρτώμενα μέλη 

N-8
Ειδικός Μετανάστης (πρώην υπάλληλος 
διεθνούς οργανισμού που έχει μείνει 
για μεγάλο διάστημα στις Η.Π. υπό 
της κατηγορίας G-4 και συγκεκριμένα 
εξαρτώμενα μέλη

N-9
Άλλα εξαρτώμενα μέλη N-8 

O-1
Αλλοδαπός με εξαιρετικές ικανότητες 
σε επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, 
επιχειρήσεις, αθλητισμό, τέχνες,  
κινηματογραφικές ταινίες ή στην 
βιομηχανία της τηλεόρασης

O-2
Αλλοδαπός που συνοδεύει και βοηθά σε 
καλλιτεχνικές και αθλητικές ερμηνείες 
του O- 1 βασικού

O-3
Εξαρτώμενα μέλη των O-1 και O-2 
βασικών
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 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες) για   
 P-1, P-2, ή P-3 βασικός κάτοχος
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 
 
 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 
 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ρ-1 
Αθλητής που αγωνίζεται μεμονωμένα 
ή ως μέρος μιας ομάδας σε διεθνές 
αναγνωρισμένο επίπεδο ή διασκεδαστής 
που ανήκει σε ομάδα που έχει λάβει 
διεθνή αναγνώριση ως εξαιρετική για μια 
συνεχή και σημαντική χρονική περίοδο 
(περιλαμβάνει υποστηρικτικό προσωπικό 
ομάδων ψυχαγωγίας)
P-2 
Ατομικός καλλιτέχνης ή ομάδα 
ψυχαγωγίας σε αμοιβαίο πρόγραμμα 
ανταλλαγής μεταξύ Η.Π. και οργανώσεων 
με ξένη βάση που ασχολούνται με την 
προσωρινή ανταλλαγή καλλιτεχνών ή 
διασκεδαστών (περιλαμβάνει απαραίτητο 
υποστηρικτικό προσωπικό)
Ρ-3
Ατομικός ή ομαδικός καλλιτέχνης ή 
διασκεδαστής και συνοδοί αλλοδαποί 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
απόδοσης της ομάδας ή θα ερμηνεύουν, 
θα διδάσκουν ή θα προπονούν με ένα 
πολιτισμικά μοναδικό εμπορικό ή μη 
εμπορικό πρόγραμμα (περιλαμβάνει 
απαραίτητο υποστηρικτικό προσωπικό).
 

P-4
Εξαρτώμενα μέλη του P-1, P-2 ή P-3

Q-1
Διεθνής επισκέπτης πολιτιστικών 
ανταλλαγών (χωρίς δευτερογενή 
ταξινόμηση για εξαρτώμενα μέλη)

Q-2
Συμμετέχων από την Ιρλανδία στο 
πρόγραμμα Βίζας εκπαίδευσης Walsh

Q-3
Εξαρτώμενα μέλη του Q-2

R-1
Ιερέας ή θρησκευτικός εργάτης
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 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες) για   
 R-1 βασικό κάτοχο 
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-94
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Κάρτα Άδειας Εργασίας
 • Διαβατήριο σε Ισχύ

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 Έγγραφα Μετανάστευσης που υποδεικνύουν κατάσταση όπως για παράδειγμα Απόδειξη I-797 ή I-94
 I-94
 Βίζα
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης
 I-797 που υποδεικνύει ότι η παράταση της κατάστασης έχει κατατεθεί εάν τα έγγραφα παραμονής έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν (λιγότερο από 6 μήνες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα (δεν απαιτείται για Καναδούς πολίτες)
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Έγγραφα Μετανάστευσης που υποδεικνύουν κατάσταση όπως για παράδειγμα Απόδειξη I-797, I-94, ή Κάρτα Εργασίας υπό την κατηγορία (A)(19)
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Έγγραφο Άδειας Εργασίας I-688B ή I-766
 • Κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο

 Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή ένα γράμμα από την Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο υποδεικνύει μη επιλεξιμότητα για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης
 2 αποδεικτικά κατοικίας
 Έγγραφα Μετανάστευσης που υποδεικνύουν κατάσταση όπως για παράδειγμα Απόδειξη I-797, I-94, ή μία Κάρτα Εργασίας υπό την κατηγορία (A)(19)
 Ένα από τα ακόλουθα:
 • Έγγραφο Άδειας Εργασίας I-688B ή I-766
 • Κυβερνητικό έγγραφο ταυτότητας από τη χώρα του ατόμου με φωτογραφία
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή ληγμένο

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

R-2
Εξαρτώμενα μέλη R-1

T-1
Θύμα εμπορίας ανθρώπων

T-2, T-3, T-4, T-5 and T-6
Μέλη της οικογένειας θυμάτων με T Βίζα

TN-1
NAFTA professional (Canada)

TN-2
Επαγγελματίας Βορειοαμερικανικής 
Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών 
NAFTA (Μεξικό)

TD
Εξαρτώμενα μέλη ενός οποιουδήποτε 
επαγγελματία NAFTA 

U-1

U-2, U-3, U-4, and U-5
Μέλη της οικογένειας θυμάτων με U Βίζα



- 12 -

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Πιστοποιητικό Γάμου που δείχνει αποδεικτικό γάμου με νόμιμο μόνιμο κάτοικο
 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας συζύγου
 2 αποδεικτικά κατοικίας

 Διαβατήριο σε Ισχύ
 I-94
 Βίζα
 Πιστοποιητικό Γάμου του V-1 που δείχνει αποδεικτικό γάμου με νόμιμο μόνιμο κάτοικο
 Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας συζύγου του V-1
 2 αποδεικτικά κατοικίας

Κατάσταση 
Μετανάστευσης

Πληροί τις 
Προϋποθέσεις 
για το Προϊόν  

Απαιτούμενα Έγγραφα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

V-1
Σύζυγος νόμιμου μόνιμου κατοίκου 

V-2, V-3
Ανύπαντρα παιδιά κάτω των 21 του  V-1

WB, WT
Επισκέπτης στο πλαίσιο του 
προγράμματος απαλλαγής από την 
υποχρέωση Βίζας


