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  إدارة أوهايو لخدمات التوظيف و األسرة

 نموذج طلب المال والغذاء والمساعدة الطبيةنموذج طلب المال والغذاء والمساعدة الطبية

 
 

 .يتم تحديد التاريخ و الوقت بعد إكمال الطلب التالي سوف -االستخدام المكتبي فقط 

       موعد المقابلة:       تاريخ المقابلة:
 

كيف يمكنني التقدم بطلب الحصول كيف يمكنني التقدم بطلب الحصول 
 على مساعدة؟على مساعدة؟

 تاج إلى:سوف تح
 إكمال هذا الطلب -1
 إدارة دائرتك المحلية لخدمات التوظيف و األسرةإدارة دائرتك المحلية لخدمات التوظيف و األسرةتقديمه إلى  -2
 إجراء المقابلة الشخصية -3
يتم توضيح  -5  تأكيد البرامج التي ترغب في االنضمام إليها. نموذج التحقق موضح بالصفحة التالية. -4

 التحقق في الصفحة التالية.
 

إكمال هذا إكمال هذا   هل تريد المساعدة فيهل تريد المساعدة في
 الطلب؟الطلب؟

سوف توفر إدارة أوهايو لخدمات التوظيف و األسرة  -2 :إن لم تكن االنجليزية هي لغتك األساسية -1
CDJFS .شخص يمكنه مساعدتك على فهم األسئلة الموجودة في هذا الطلب من خالل إجراء المقابلة 

 ونساعدك في المقابلة الشخصية. سوف نساعدك على إكماله  إن لم تتمكن من ملء هذا الطلب اليوم: -2
حالة حدوث أي تغييرات تتعلق بتقريرك, أو إذا  في  و سنقدم لك المساعدة أيضا في أوقات أخرى مثل: -3

 .كان لديك أي استفسارات حول حالتك
 

و لك الحق في تقديم طلب  أجب عن أكبر قدر من األسئلة الموجودة في هذا الطلب. ملء هذا الطلب: -1   كيف يمكنني إكمال هذا الطلب؟كيف يمكنني إكمال هذا الطلب؟
   .CDJFSللحصول على المساعدة  في اليوم الذي تتصل فيه بإدارتك المحلية لخدمات التوظيف و األسرة 

قم بملء صفحة واحدة من هذا الطلب مع ذكر االسم, و  إن لم تتمكن من ملء هذا الطلب اليوم: -2
حتى نتمكن من تقديم ت التوظيف و األسرة العنوان, و التوقيع و تحويلها إلى  مكتبك المحلى لخدما

و يمكنك ملء باقي الطلب في المنزل ثم إعادته إلى  المساعدة من اليوم إذا كنت على استعداد لذلك.
  المكتب.

يسمى هذه الشخص  يمكنك اختيار شخص ما للتقدم لك بطلب المساعدة. لتقديم طلب لشخص آخر: -3
 لشخص آخر، قم باإلجابة عن األسئلة وفق هذا الشخص.إذا كنت تقدم طلب  مندوب مفوض بذلك.

 

بهذا سوف تبدأ عملية  : CDJFSسلم هذا الطلب إلى  مكتبك المحلى لخدمات التوظيف و األسرة  -1   أين أسلم هذا الطلب؟أين أسلم هذا الطلب؟
ولمعرفة المكتب الخاص ببلدك قم   تختلف ساعات العمل باختالف البلد. التطبيق لكل البرامج المساعدة.

  http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf  رة هذا الموقعبزيا
 

كيف أقوم بإجراء المقابلة وجًها كيف أقوم بإجراء المقابلة وجًها 
 لوجه؟لوجه؟

كما سنخبرك بنوع المساعدة  و خالل إجراء المقابلة سنقوم بالمال باقي عملية االلتحاق. تأتي للمقابلة: -1
  التي يمكن أن تحصل عليها.

يجب عليك االتصال بمكتبك المحلى لخدمات التوظيف  و األسرة و قم  :ابلةإذا لم تتمكن من حضور المق -2
يوما من ملئ هذا الطلب, سيتم رفض  30وإن لم نتلقى اتصالك خالل  بتحديد موعد أخر إلجراء المقابلة.

قد ال تضطر إلى الحضور إذا  تأكدنا من مواجهتك  مرة أخرى.مساعدتك و عليك حينئذ إعادة تقديم الطلب 
 .روف صعبة كالمرض أو عدم توافر وسائل المواصالتلظ

يرجى االحتفاظ بهذه الورقة في سجالتك.يرجى االحتفاظ بهذه الورقة في سجالتك.    ----   --

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
Sign Here too::________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________

Application for Cash, 
Food Stamp, and 

Medical Assistance

List information about 
you and your family.

Sign Here:

________Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Information about Cash, 

Food Stamps, and Medical 

Assistance.

Do you have any questions?

If not, complete the attached 

application.

Sign Here _____

Date _________________

Please 

sign here…Please 

sign here…Please 

sign here…Please 

sign here…
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  ما هي األوراق المطلوبة؟ما هي األوراق المطلوبة؟
قم باالتصال بمكتبك المحلى لخدمات التوظيف و األسرة  .الجدول التالي يعرض قوائم بالعناصر المطلوبة لكل برنامج تتقدم لاللتحاق به

إن  لم تستطع إحضار كل ما هو مطلوب, احضر المقابلة على كل حال و سوف نقوم  ظيرة التي يمكنك استخدامها كإثبات.لمعرفة الوثائق الن
  بمساعدتك.
 ك أو الهجرة إن لم تكن مواطن في الواليات المتحدة األمريكية و تريد فقط االلتحاق بالمساعدات الطبية الطارئة لألجانب, ليس عليك إثبات حال جنسيت

 تقديم رقم الضمان االجتماعي.أو 
  رعاية معول/ رعاية طفل أو مصاريف مدفوعة لدعم طفل ال  قد تزداد كمية المساعدات الغذائية إذا  تمكنت أيضا من إحضار إثبات تكاليف

عام (بما في ذلك  60دى عمرهم سن يعيش معك, أو تكاليف اإلسكان أو المرافق, أو تكاليف الرعاية الطبية لألشخاص ذوى اإلعاقة أو األشخاص الذين يتع
 الوصفات الطبية).

  

 المساعدة
 النقدية

المساعدة 
 الغذائية

المساعدة 
 الطبية
 األسر

 واألطفال

المساعدة 
 الطبية

كبار السن أو 
فاقدي البصر 

 أو المعاقون

  

     اثبت تقدمك للحصول على  رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ( إذا لم يكن لديك بالفعل)
لم  ابطاقة اإلقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو أي وثائق تتعلق بخدمات الهجرة و التجنيس إذ

       .تكن مواطنًا أمريكيا

     إثبات الجنسية األمريكية إن لم تكن أمريكًيا.
  إثبات للدخل أو أي أموال تكسبها

     ات الحصول على جوائز وإعالة طفل) (مثل: قسائم دفع الراتب وسجالت الضرائب وخطاب

     أحدث بيانات ألي حساب بنكي (مثل التدقيق أو صندوق التسليف واالدخار أو المدخرات)
إثبات ملكية المركبات (مثل السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية و المركبات الترفيهية 

     والمراكب).

سهم/السندات, و شهادات اإليداع, و التأمين على الحياة, و االئتمان, و دليل على القيمة الحالية لأل

      .المعاشات

     إثبات هوية
     إثبات تكاليف رعاية طفل/معول

     إثبات لمصاريف مدفوعة لدعم طفل ال يعيش معك
     إثبات ألي نفقات إسكان أو مرافق

من عمرهم (بما في ذلك من وصفات  60إلعاقات أو لمن هم فوقطبية لذوى ا إثبات ألي تكاليف
     طبية)

     إثبات ألي تامين صحي
 

نرسى قواعد األهلية لبرامج المساعدة النقدية و الغذائية أو إحداهما في حين  المساعدة النقدية والغذائية: متى سأحصل على المساعدة؟متى سأحصل على المساعدة؟
يوما من تاريخ تسلمنا لطلبك  30يتك لهذه البرامج تتحدد خالل أهل حصولنا على طلبك الموقع و المؤرخ.

 .الموقع و المؤرخ
يجب أن   نحدد أهليتك للمساعدة الطبية في الوقت الذي نتسلم فيه طلبك موقع ومؤرخ.  المساعدة الطبية:

هليتك في إذا  كنت تدعى العجز ينبغي تحديد أ .يوما إال إذا  كنت مدعي اإلعاقة 30تتحدد أهليتك خالل 
     أشهر بعد شهر تسلمنا طلبك. 3و سنبحث المساعدة الطبية  لمدة  يوما.  90غضون 

 

  ماذا لو كنت بحاجة إلى الغذاءماذا لو كنت بحاجة إلى الغذاء
 على الفور؟على الفور؟

أجب عن األسئلة الموجودة في  إذا كنت بحاجة إلى  المساعدة الغذائية على الفور, وال تتلقاها حاليا:
 فقد تكون مؤهًال للحصول على المساعدات الغذائية بشكل أسرع. .الصفحات رقم واحد و اثنين من الطلب

 

  هل يجب أن أكونهل يجب أن أكون
 مواطًنا؟مواطًنا؟

ال. رجاًء ال تدع الخوف من الجنسية األمريكية وخدمات الهجرة تعيقك عن السعي للحصول على المساعدة 
وأيضا  غذائية والطبية،فالعديد من المهاجرين يمكنهم الحصول على المساعدات النقدية وال المطلوبة ألسرتك.

 المساعدة الطبية الطارئة لألجانب متاحة دون االلتفات إلى أوضاع الهجرة الخاصة بهم.
 

ما هي الخدمات األخرى ما هي الخدمات األخرى 
 المتوفرة؟المتوفرة؟

إعانة رعاية الطفل ورعاية ما قبل الوالدة وتكاليف السكن   قد تكون مؤهال لتلقى خدمات أخرى مثل:
 .وقد تحتاج هذه الخدمات إلى  استمارات منفصلة .حصول على وظيفةومهارات العمل والمساعدة في ال

وإذا كنت بحاجة إلى  نفقات رعاية طفل, اتصل بإدارة خدمات   اسأل المسئول عن ملفك عن هذه الخدمات.
   األسرة والتوظيف للحصول على استمارة رعاية طفل.
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 لمال والغذاء والمساعدة الطبيةلمال والغذاء والمساعدة الطبيةنموذج طلب انموذج طلب ا
 المساعدة المتاحةالمساعدة المتاحة  ––استمارة تسجيل الناخب المرفقة استمارة تسجيل الناخب المرفقة   ..11

 إذا لم تكن مسجًال من أجل التصويت حيث تعيش أالن, هل ترغب في االلتحاق من أجل التصويت هنا اليوم؟
 د التسجيل من اجل التصويت.ال. ال أري  نعم أريد التسجيل من أجل التصويت. 

  إذا لم تقم بالتأشير على أي من المربعين, سيتم اعتبارك
 قررت عدم التسجيل للتصويت في هذا الوقت.

 أخبرنا عن نفسك (مقدم الطلب)أخبرنا عن نفسك (مقدم الطلب)  ..22

 قم بملء بيانات هذا الجزء سواء كان الطلب لك أو للشخص الذي تقدم الطلب باسمه.
كان الطلب لك أو  قم بملء بيانات هذا الجزء سواء

 للشخص الذي تقدم الطلب باسمه.
 اللقب

 االسم األول
 هل

 ضعاف البصر 
  ضعاف السمع 

 االسم األول االسم األول

 اللقب

 هل هل
 ضعاف البصر 

  ضعاف السمع 
 ضعاف البصر 

  ضعاف السمع 
 ضعاف البصر 

  ضعاف السمع 
 ال   نعم   هل تلقيت أنت أو أحد ممن يعيشون معك أي مساعدات نقدية أو غذائية أو طبية؟

 أين (المدينة/البلد/الوالية): ________________________________ إن كانت اإلجابة نعم، فمن هو:
______________________________ 

 أخبرنا كيف نتواصل معكأخبرنا كيف نتواصل معك  ..33
 قم بملء بيانات هذا الجزء سواء كان الطلب لك أو للشخص الذي تقدم الطلب باسمه.

 ضع عالمة هنا إذا كنت بال مأوى{>0><}0{  عنوان الشارع

 المدينة المدينة لمدينةا المدينة

 رقم الهاتف

(           ) 

 رقم الهاتف

(           ) 

 رقم الهاتف

(           ) 

 رقم الهاتف

(           ) 
 عنوان المراسلة البريدية (إذا كان مختلفًا):

 عنوان الشارع

 المدينة المدينة المدينة المدينة

 أخبرنا إذا كنت ممثل مفوضأخبرنا إذا كنت ممثل مفوض  ..44  
 إذا كنت تقوم بملء هذه البيانات كممثل مفوض, قم بملء التالي:>0 مخول هو الشخص الذي يساعد مقدم الطلب في إنهاء عملية االلتحاق.المندوب ال

االسم {>100<} االسم األول
 }0<األول

 }0<االسم األول{>100><}0{

 عنوان الشارع><}0{

 المدينة المدينة المدينة المدينة

 }0<رقم الهاتف{>100><}0{
(           ) 

رقم {>100><}0{
 }0<الهاتف

(           ) 

 }0<رقم الهاتف{>100><}0{
(           ) 

 رقم الهاتف
(           ) 

 وقع هناوقع هنا  ..55
توقيع مقدم الطلب أو {>0><}0{ }0<توقيع مقدم الطلب أو الممثل المفوض{>0><}0{ }0<توقيع مقدم الطلب أو الممثل المفوض

 }0<الممثل المفوض
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 أخبرنا لو كنت بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلةأخبرنا لو كنت بحاجة إلى مساعدة غذائية عاجلة  ..66
 هذه األسئلة ستساعدنا على تقرير ما إذا  تحتاج إلى  الحصول على المعونة الغذائية بشكل أسرع.
 __________________________ كم عدد األفراد الذين يعيشون معك ويقومون بشراء وإعداد الطعام ويأكلون معك؟

 بة عن األسئلة التالية حول من يقومون بشراء وإعداد العام وتناوله معك.قم باإلجا
 ال  نعم  دوالر أمريكي؟ 150هل إجمالي دخلك قبل خصم الضرائب لهذا الشهر أقل من

ورعاية  لطفلنفقات دعم او السكنهل مجموع دخلك الصافي بعد خصم الضرائب ودفع تكاليف أشياء مثل 
 ال   نعم  ؟الشهر الحاليصفر هو أو نفقات دعم األطفال  ،الَمعول

 ال  نعم  دوالر أمريكي؟ 100هل كل مواردك النقدية وكشف الحساب وحسابات التوفير أقل من 
لرهن العقاري والمرافق ( مثل الغاز والكهرباء والمياه والهاتف) أكثر من هل مصاريف اإليجار الشهرية أو ا

 ال  نعم  دخلك الشهري اإلجمالي قبل خصم الضرائب؟

 ال  نعم  هل أنت مهاجر أم عامل مزرعة مستأجر موسمًيا؟
 

 أخبرنا عن األشخاص الذين يعيشون معك بالمنزلأخبرنا عن األشخاص الذين يعيشون معك بالمنزل  ..77
وإذا  كنت تحتاج إلى مساحة إضافية  ُيرجى التأكد من إدراج اسمك أوًال. عليك كتابة اسم كل شخص يعيش معك حتى وإن لم يكن تقدم بطلب.

 للكتابة، قم بإرفاق ورقة منفصلة.
 :ال يشترط  ي للشخص المتقدم للمساعدة النقدية أو الغذائية أو الطبية.عليك فقط كتابة رقم الضمان االجتماع رقم الضمان االجتماعي

 تقديم رقم الضمان االجتماعي للمتقدم للمساعدة الطبية العاجلة لألجانب.
 :عليك توضيح ما إذا  كان مواطنا أمريكيا متقدما لطب المساعدة النقدية أو الغذائية أو الطبية. المواطن األمريكي 
 :(النوع) ذا كانت أسرتك تلتحق فقط للحصول على المساعدة الغذائية, ليس عليك اإلجابة عن السؤال الخاص بنوع الجنس.إ الجنس 
 :يسمح لنا بالسؤال عن معلومات عن العرق/ أو الساللة ( اسباني أو  1964الباب السادس من قانون الحقوق المدنية  الساللة/العرق

 إذا  كنت ال تريد اإلفصاح عن هذه المعلومات, فهذا لن يؤثر على مسألتك.  ه المعلومات.التيني). إذا  كنت ال تريد اإلفصاح عن هذ
 وإن  لم ترد تزويدنا بهذه المعلومات سوف يقوم العاملون باإلجابة عنها.

 االسم
 (األول واللقب)

 صلة القرابة بك
زوج أو ابن أو 
 صديق...الخ)

رقم الضمان 
 تاريخ الميالد االجتماعي

 الجنس
 

 كتبا
ذكر أم 

 أنثى

مواطن 
 أمريكي
 اكتب

نعم أم 
 العرق ال

أسباني أم 
 التيني
 اكتب

 نعم أم ال
 

 مقدم الطلب
      

        

        

        

        

 ________________________________________________________  اسم الزوج: ال  نعم    هل أنت متزوج؟

 اجب فقط إذا  كنت تتقدم لطلب المساعدة النقدية أو الطبية. هل أنِت حامل؟ أو أي ممن قدمت لهن طلب؟
 ______________________________________________________________________________ إن كانت اإلجابة نعم، فمن هو: ال   نعم 

 هل تحتاج أنت أو من تقدم لهم طلب خدمات تمريض بالمنزل/الرعاية المنزلية؟
 _______________________________________________________________________ إن كانت اإلجابة نعم، فمن هو: ال   نعم 
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 أخبرنا عن األشخاص الذين يعيشون معك بالمنزل (يتبع)أخبرنا عن األشخاص الذين يعيشون معك بالمنزل (يتبع)  ..77
 ال  نعم  عام أو أكثر؟ 60هل منهم من عمره 

  .8ال يُرجى تخطي هذا الجزء إلى السؤال إذا كانت اإلجابة  إذا كانت اإلجابة نعم, أجب عن أسئلة هذا الجزء.

 ال  نعم  هل يتلقى هذا الشخص (األشخاص) نفقات إعاقة؟
 ___________________________________________________________________________ إذا كانت اإلجابة نعم، من أين يتلقونها؟

 ال  نعم  ألشخاص) غير قادر على إعداد الطعام بسبب إعاقته؟هل هذا الشخص (ا

 ال   نعم  ين يعيشون معك؟ إذا كانت إجابتك "نعم" على األسئلة الثالث األخيرة، هل هذا الشخص (األشخاص) يودون تلقي مساعدة غذائية بصورة منفصلة عن اآلخرين الذ

 
 

 أخبرنا عن مواردك الماليةأخبرنا عن مواردك المالية  ..88
 ال   نعم  هل حصلت أنت أو أي ممن يعشون معك على أي دخل هذا الشهر؟

ل إعاقة أو معاشات أو أجور كعمال أو التأمين االجتماعي أو يشير مصطلح الدخل إلى المال الذي تحصل عليه أنت ومن يعيشون معك كأجر تكسبونه من عمل أو دعم طفل/زواج/طبي أو بد
 دخل الضمان التكميلي أو مزايا المحاربين القدامى.

 إذا كانت اإلجابة نعم قم بإكمال الجدول أدناه.

 نوع الدخل االسم
 مبلغ الدخل

 (قبل خصم الضرائب)
 عدد مرات الحصول عليه

 (كل أسبوع، أسبوعين، الخ)
تاريخ آخر مرة 

 صلت عليهح
     

     

 
 م أو السندات)؟كم المبلغ النقدي الذي تحصل عليه أنت ومن معك في المنزل أو الحساب الجاري أو المدخرات (مثل الحسابات البنكية أو المعاشات أو األسه

 __________________________________________________ $  قدم أفضل تقييم لإلجمالي:
 ال   نعم    يوم األخيرة؟ 60يعيشون معك عمله أو فقد عمله خالل  هل ترك أي ممن

 _______________________________ متى؟ ______________________________________________  إن كانت اإلجابة نعم، فمن هو:
 __________________________________________________________________________________ ما هو السبب وراء ذلك؟

 ال  نعم   هل أي ممن معك بالمنزل مضرب عن العمل؟
 ______________________________________________________________________________________ إن كانت اإلجابة نعم، فمن هو:

 
 

     أخبرنا عن نفقاتكأخبرنا عن نفقاتك  ..99
 ضع قائمة بالمبلغ لكل النفقات. تحقق من كل من ينطبق عليه. ما هي النفقات التي تدفعها أنت ومن يعملون معك؟

 تكلفة الرعاية اليومية للطفل أو من تعولهم  
 ___________________ $  المبلغ المدفوع في الشهر:

 لى  نفقات رعاية طفل, اتصل بإدارة خدمات األسرة والتوظيف للحصول على استمارة رعاية طفل.وإذا كنت بحاجة إ

 نفقات دعم طفل/زواج/طبي   
 ___________________ $  المبلغ المدفوع في الشهر:

ال تذكر أي   النفقات الفواتير الطبية والوصفات الطبية وأقساط التأمين الصحي والخدمات الطبية األخرى. تتضمن هذه سنة فأكثر. 60النفقات الطبية على المعاق أو من عمره  
 _________________________ $  المبلغ المدفوع في الشهر:  مدفوعات دعم طبي أدخلته في خانة االختيار أعاله.

 مدفوعات اإليجار/ الرهن العقاري  

 ______________________ $  :غ المدفوع في الشهرالمبل
  الكهرباء  يرجى التحقق من الستخدامات التي تدفع مقابلها أدناه. -االستخدامات

  هل تدفع مقابل التدفئة و/أو
 مكيف الهواء؟

 ال   نعم 

 الغاز 
 رقم الهاتف  
 القمامة 

  الماء 
 الصرف الصحي 
 أمور أخرى 

 توقيع الشخص الذي قام بملء هذا الطلبتوقيع الشخص الذي قام بملء هذا الطلب  ..1100  

 _________________________  الكتابة: ___________________________  التحدث: ما لغتك المفضلة؟
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 بالتوقيع على هذا الطلب:
بة الحنث باليمين إذا كانت إجاباتي غير صحيحة واني قلت ما أعلم بما في ذلك المعلومات حول حمل أفهم األسئلة المذكورة باالستمارة والنموذج وأكون عرضة لعقو 

 الجنسية أو الجنسية األجنبية لكل من بالمنزل ومتقدم لطلب المساعدة.   
 التي أتلقاها أنا و/أو زوجتي. أكون تحت عقوبة الحنث باليمين إن لم أكن قد أفصحت عن جميع المعاشات أو أجهزة الخدمات المالية المشابهة 
 أعرف وأوافق على تقديم المستندات التي تثبت ما قلته. 
األسرة يمكن أن تتصل بآخرين من أفراد ومنظمات من أجل الحصول على اإلثباتات الالزمة لتأهيلي وتحديد  و التوظيف لخدمات أوهايو أعرف وأوافق على أن إدارة 

 مستوى المساعدة.
أو األطفال على هذا الطلب واستالم استمارة أهل أوهايو يعملون أوًال أني أقدم لوالية أوهايو أي حقوق في دعم الطفل/الزواج التي يجب أن تصلني و/ أعرف أن بتوقيعي 

 القصر في مجموعة المساعدة أثناء فترة التأهيل لخدمة أهل أوهايو يعملون.
ة أني أوقع على أقدم لوالية أوهايو أي حقوق في الدعم الطبي والدفع عن طريق الغير المسئول من أجل المساعدة أعرف أن بتوقيعي على هذا الطلب وتلقي المساعدة الطبي 

 تصلني و/أو األطفال القصر في مجموعة المساعدة أثناء فترة التأهيل للمساعدة الطبية.الطبية التي يجب أن 
إذا طُلب مني التعاون مع وكالة تطبيق دعم الطفل سيتم تقديم   إلثبات البنوة أو إنشاء أو تنفيذ أمر الدعم. أعرف أنه يمكن أن يطلب مني التعاون وكالة تطبيق دعم الطفل 

 "طلب خدمات دعم الطفل".  JFS 07076كما أعرف أنه إذا لم يطلب مني التعاون يجوز أن أطلب خدمات دعم الطفل بإكمال الطلب   إحالة للوكالة بالنيابة عني.
 لتقوم باالتصاالت الالزمة لتحديد تأهيلي للمساعدة.  CDJFS األسرة و التوظيف لخدمات أوهايو بعض األحيان يمكن أن يُطلب مني أعطي الموافقة إلدارةأعرف أنه في  •

 التاريخ في حالة الممثل المفوض، عالقته بمقدم الطلب توقيع مقدم الطلب أو الممثل المفوض

   

  
 هذا الطلبهذا الطلب  ما الذي تفعله عند ملءما الذي تفعله عند ملء    ..1111

 
 إدارة دائرتك المحلية لخدمات التوظيف و األسرةإدارة دائرتك المحلية لخدمات التوظيف و األسرةتقديمه إلى 

 http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf  ولمعرفة المكتب الخاص ببلدك قم بزيارة هذا الموقع
 

 
 

 حقوقك المدنيةحقوقك المدنية

وإدارة والية أوهايو  (HHS) نسانيةالصحة والخدمات اإل رةووزا (USDA) الزراعة األمريكيةسياسات وزارة و وعلى القانون الفيدراليينص 
أنه ال يجوز التمييز على أساس العرق أو اللون  ( CDJFS) واألسرة الوظيفة مقاطعة محلية خدماتوإدارة  (ODJFS) واألسرة العمل لخدمات

وزارة الزراعة األمريكية ممنوع التمييز كذلك على أساس بموجب قانون قسائم الغذاء وسياسة  أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة.
 الدين أو المعتقدات السياسية.

 واألسرة الوظيفة مقاطعة محلية خدماتأو إدارة  (HHS) نسانيةالصحة والخدمات اإل وزارةأو  (USDA) الزراعة األمريكيةسياسات وزارة ولتقديم شكوى تمييز راسل 

(CDJFS ) أو اتصل بهم. 
 و اتصل:راسل أ

  الزراعة األمريكيةسياسات وزارة 
 مدير مكتب الحقوق المدنية

Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 

Washington, D.C. 20250-9410 
(202) 720-5964 (voice and TDD) 

 و اتصل:أراسل 
  نسانيةالصحة والخدمات اإل وزارة

 دنية، مكتب الحقوق المVالمنطقة 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 

Chicago, Illinois 60601 
 (هاتف) 886-2359 (312)

(312) 353-5693 (TDD) 
 (فاكس)  886-1807 (312)

 راسل أو اتصل:
 واألسرة الوظيفة مقاطعة محلية خدماتإدارة 

 مكتب الحقوق المدنية
30 E. Broad St., 30th Floor 

Columbus, OH 43215 
 (هاتف) -6442703) 614(

 (رقم مجاني) 1-866-227-6353
 (فاكس)  -7526381 (614)
 (هاتف نصي)  1-866-221-6700

موفرو فرص  ( CDJFS) واألسرة الوظيفة مقاطعة محلية خدماتأو إدارة  (HHS) نسانيةالصحة والخدمات اإل وزارةأو  (USDA) الزراعة األمريكيةسياسات وزارة يعتبر 

 .  ملمتساوية وأصحاب ع
 

 
 


