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Ohio Department of Job and Family Services (Ohio állambeli Munka- és Családügyi Hivatal)  

PPÉÉNNZZBBEELLII,,  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERR--,,  ÉÉSS  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  KKÉÉRREELLEEMM  
 

 
Csak hivatali használatra! - Az alábbi kérelem kitöltése után Ön kap majd egy személyes találkozóra szóló dátumot 
és időpontot. 

Találkozó dátuma:       Találkozó ideje:       
 

HHooggyyaann  kkeellll  
kkéérreellmmeezznnii  aa  
ttáámmooggaattáásstt??  

A következőket kell tennie: 
1. Töltse ki ezt a kérelmet. 
2. Küldje el ezt a kérelmet a helyi Megyei Munka- és Családügyi Szolgálati Osztály 

(County Department of Job and Family Services, CDJFS) számára. 
3. Vegyen részt egy interjún. 
4. Adja meg az Ön által kérelmezett programokhoz szükséges igazolásokat.  Az 

igazolások magyarázata a következő oldalon található. 
 

SSeeggííttssééggeett  iiggéénnyyeell  ee  
kkéérreelleemm  kkiittööllttééssééhheezz?? 

1. Ha az angol nem az elsődleges nyelve: A CDJFS gondoskodni fog valakiről, 
aki segíthet Önnek megérteni a kérvényen szereplő kérdéseket az interjú során. 

2. Ha Ön fogyatékossággal él, hallás-károsult vagy látássérült:  Segítséget 
nyújtunk Önnek e kérelem kitöltésében és az interjú során. 

3. Máskor is segítünk Önnek, mint például:  Ha változásokat jelent be, vagy ha 
kérdései vannak az ügyével kapcsolatban. 

 

HHooggyyaann  bboonnyyoollíítthhaattoomm  
llee  eezztt  aa  kkéérreellmmeett??   

1. Töltse ki ezt a kérelmet: A kérelemben szereplő kérdések közül válaszoljon meg 
annyit, amennyit csak tud. Joga van támogatást kérni azon a napon, amikor a helyi 
CDJFS hivatallal felveszi a kapcsolatot.   

2. Ha nem tudja ma kitölteni ezt a kérelmet: Töltse ki a kérelem első oldalán a 
nevét, címét, és írja alá, majd nyújtsa be a helyi CDJFS hivatalban, hogy már a mai 
naptól fogva folyósíthassuk a támogatást, amennyiben Ön arra jogosult. A kérelem 
többi részét otthon is kitöltheti, s azt visszajuttathatja a CDJFS hivatal részére.  

3. Kérelmezés másvalaki nevében:Ön kijelölhet valakit, aki az Ön nevében 
megkérvényezi a támogatást. E személy az úgynevezett meghatalmazott képviselő. 
Ha Ön valaki más nevében nyújtja be a kérelmet, arra a személyre vonatkozóan 
válaszolja meg a kérdéseket. 

 

HHooll  ttuuddoomm  bbeeaaddnnii  eezztt  aa  
kkéérreellmmeett??   

1. A kérelmet a helyi CDJFS irodában nyújtsa be: Ezzel elindul a kérelmezési 
eljárás az összes támogatási programra vonatkozóan. A hivatali órák megyénként 
változnak.  Ha az Önhöz tartozó megyei hivatalt kívánja megkeresni, látogasson el a 
következő weboldalra: http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf  

 

HHooggyyaann  kkeellll  
lleebboonnyyoollííttaannoomm  aa  
sszzeemmééllyyeess  iinntteerrjjúútt?? 

1. Jöjjön el az interjúra: Az interjú alatt lebonyolítjuk a kérelmezési eljárás 
fennmaradó részét. Azt is közöljük Önnel, hogy milyen támogatást kaphat.  

2. Ha nem tud eljönni az interjúra: Lépjen kapcsolatba a helyi CDJFS hivatallal és 
kérjen más időpontot az interjúra. Ha nem lép érintkezésbe velünk a jelen kérelem 
benyújtását követő 30 napon belül, a támogatását elutasíthatjuk és ekkor újból be kell 
nyújtania a kérelmet. Lehet, hogy nem kell eljönnie az interjúra, ha úgy ítéljük meg, 
hogy eleget tesz az akadályoztatás feltételeinek, mint például betegség vagy 
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Please read your rights and responsibilities.Do you understand your rights? Yes orNo
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közlekedési eszközök hiánya . 

----  KKéérrjjüükk,,  őőrriizzzzee  mmeegg  eezztt  aazz  oollddaalltt  ssaajjáátt  nnyyiillvváánnttaarrttáássaa  ccéélljjáárraa..  ----
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MMiillyyeenn  ttííppuussúú  iiggaazzoolláássrraa  vvaann  sszzüükkssééggeemm??  
Az alábbi táblázat felsorolja azokat az anyagokat, amelyek szükségesek minden, Ön által megkérvényezett 
programhoz. Az igazoláshoz használható dokumentumokat illusztráló példákra vonatkozóan lépjen kapcsolatba a helyi 
CDJFS hivatallal. Ha nem tud mindent elhozni, akkor is jöjjön el az interjúra, és mi segítünk Önnek.  
 Ha Ön nem amerikai állampolgár és csak idegenhonos állampolgároknak adható sürgősségi egészségügyi 

támogatásért folyamodik, nem kell igazolnia állampolgársági vagy bevándorlói jogállását, s a társadalombiztosítási 
számot sem kell megadnia. 

 Az Ön élelmiszertámogatásának összege nőhet, ha igazolást hoz a következő költségekről is: 
gyermekekről/eltartottakról való gondoskodás, az Önnel nem egy háztartásban élő gyermekekért fizetett 
gyermektartásdíj, lakhatás, közüzemi költségek, orvosi költségek a fogyatékkal élők vagy 60 év felettiek esetében 
(beleértve a recepteket).  

  

Pénzbeli 
támogatás 

Élelmiszertá
mogatás 

Egészségüg
yi támogatás 

családok 
és gyermekek 

Egészségügyi 
támogatás 

Idősek, vakok 
vagy 

fogyatékkal 
élők  

  

Igazolás, hogy társadalombiztosítási számát már megkérvényezte (ha 
még nem rendelkezik ilyennel)     

Állandó letelepedési engedélyt igazoló kártya ("zöld kártya") vagy más 
INS (Immigration and Naturalization Services, Bevándorlási és 
Állampolgársági Szolgálat) dokumentáció, ha Ön nem amerikai 
állampolgár.  

     

Amerikai állampolgárság igazolása, ha Ön amerikai állampolgár     
Jövedelem, vagy az Ön háztartásába befolyó bármilyen egyéb 
pénzösszeg igazolása  
(mint például munkabér-fizetési igazolások, adózási nyilvántartások, 
odaítélési levelek, gyermektartás) 

    

Bármely bankszámlára (például folyószámla, takarékszövetkezeti, 
megtakarítási számla) vonatkozó legutolsó számlakivonat     

Járművek (mint például személygépkocsi, teherautó, motorkerékpár, hajó, 
nyaralókocsi) tulajdonjogának igazolása     

Részvények/kötvények, letéti jegyek, életbiztosítás, alapítványok, 
járadékok     

Személyazonosság igazolása     
Bármely gyermek/eltartott ellátási költségeinek igazolása     
Igazolás az Önnel nem egy háztartásban élő gyermekekre vonatkozó 
gyermektartási díjról     

Igazolás minden lakhatási és közüzemi költségről     
Igazolás minden orvosi költségről fogyatékkal élők vagy 60 év felettiek 
esetében (beleértve a recepteket)     

Igazolás mindennemű egészségbiztosításra vonatkozóan     
 

MMiikkoorr  kkaappoomm  mmeegg  aa  
ttáámmooggaattáásstt?? 

Pénzbeli és élelmiszer-támogatás: A pénzbeli és/vagy élelmiszer-támogatásra 
vonatkozó jogosultságot  arra a napra alapozzuk, amelyen megkapjuk az Ön aláírt és 
keltezett kérelmét. Az Önnek e programokra vonatkozó jogosultságát attól az időponttól 
számított 30 napon belül határozzuk meg, amikor megkaptuk az Ön aláírt és keltezett 
kérelmét.  
Egészségügyi támogatás: Az egészségügyi támogatásra való jogosultságot arra a 
napra alapozzuk, amelyen megkaptuk az Ön aláírt és keltezett kérelmét. Az Ön 
jogosultsága várhatóan 30 napon belül meghatározásra kerül, kivéve, ha Ön rokkantsági 
támogatást igényel. Ha Ön rokkantsági támogatást igényel, a jogosultsága várhatóan 90 
napon belül kerül meghatározásra. Továbbá megvizsgáljuk az egészségügyi támogatást 
azon hónapot megelőző 3 hónapra vonatkozóan, amelynek során az Ön kérelmét 
megkaptuk. 

 

MMiitt  tteeggyyeekk,,  hhaa  
aazzoonnnnaall  
éélleellmmiisszzeerrrree  vvaann  
sszzüükkssééggeemm?? 

Ha azonnal szüksége van élelmiszer-támogatásra és jelenleg ilyenben nem 
részesül: Válaszolja meg a kérelem első és második oldalán szereplő kérdéseket. 
Jogosult lehet gyorsabb élelmiszer-támogatásra. 
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MMuusszzáájj,,  hhooggyy  
áállllaammppoollggáárr  lleeggyyeekk??  

Nem. Kérjük, ne hagyja, hogy az USA Állampolgársági és Bevándorlási Szolgáltatások 
(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) miatti félelme megakadályozza, hogy 
a családja számára szükséges támogatást megkérvényezze. Számos bevándorló kaphat 
pénzbeli, élelmiszer- és egészségügyi támogatást. Továbbá, az idegenhonos 
állampolgároknak adható sürgősségi egészségügyi támogatás is az Ön rendelkezésére áll 
bevándorlási jogállásától függetlenül. 

 

MMiillyyeenn  mmááss  
sszzoollggáállttaattáássookk  áállllnnaakk  
rreennddeellkkeezzééssrree?? 

Ön jogosult lehet egyéb szolgáltatásokra is, mint például:  Gyermekgondozási 
segítségnyújtás, terhesgondozás, lakhatási költségek, munkavégzési képességek és 
segítség az álláskeresésben. E szolgáltatásokhoz külön kérelemre lehet szükség. 
Kérdezze meg az Ön ügyével foglalkozó szociális munkást ezekről a szolgáltatásokról.  
Ha gyermekgondozási költségek terén van szüksége segítségre, lépjen kapcsolatba a 
helyi CDJFS hivatallal a gyermekgondozási kérelem ügyében.    
----  KKéérrjjüükk,,  őőrriizzzzee  mmeegg  eezztt  aazz  oollddaalltt  ssaajjáátt  nnyyiillvváánnttaarrttáássaa  ccéélljjáárraa..  ---- 
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PPÉÉNNZZBBEELLII,,  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERR--,,  ÉÉSS  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜGGYYII  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  KKÉÉRREELLEEMM  
11..  VVÁÁLLAASSZZTTÓÓPPOOLLGGÁÁRR--BBEEJJEEGGYYZZÉÉSSII  KKÉÉRREELLEEMM  CCSSAATTOOLLVVAA  --  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  IIGGÉÉNNYYBBEE  VVEEHHEETTŐŐ  
Ha Ön nem regisztrált a választópolgárok névjegyzékébe a jelenlegi lakhelyén, szeretné itt és ma megkérvényezni a 
választópolgárok névjegyzékébe való regisztrációt? 

 IGEN, szeretnék szavazásra regisztrálni.  NEM, nem szeretnék szavazásra regisztrálni. 
Ha egyik négyzetet sem jelöli meg, úgy tekinthető, hogy   

ezúttal a szavazási regisztráció ellen döntött.  
22..  KKéérrjjüükk  mmuuttaassssaa  bbee  nneekküünnkk  öönnmmaaggáátt  ((aa  kkéérreellmmeezzőőtt)) 

Ezt a részt Önre, vagy arra a személyre vonatkozóan töltse ki, akinek a nevében 
a kérelmet benyújtja. 

Csak hivatali használatra! 
Beérkezés dátuma:   

Kérelem száma:   

Ügyszám:   

Gyorsított élelmiszertámogatás:   Igen 
  Nem 

PRC kérelmezve:                Igen   Nem 

Gyermekgondozás kérelmezve  Igen 
  Nem 

Keresztnév Második 
keresztnév 
kezdőbetűje 

Vezetéknév 

Önnek: Szüksége van a következő szolgáltatások 
bármelyikére? 

 Látássérült 
 Halláskárosult  

 Tolmács 
 Jelnyelv 

 Egyéb: 
______________________ 

Kapott-e Ön vagy bármely Önnel egy háztartásban élő személy valaha pénzbeli, élelmiszer- vagy 
egészségügyi támogatást?   Igen  Nem 
Ha igen, ki volt az: ________________________________ Hol (település/megye/állam): 
______________________________ 
33..  AAddjjaa  mmeegg  aazz  eelléérrhheettőőssééggéétt 
Ezt a részt Önre, vagy arra a személyre vonatkozóan töltse ki, akinek a nevében a kérelmet benyújtja.  
Utca, házszám  Jelölje meg itt, ha Ön hajléktalan 

Település  Megye  Állam  Irányítószám  

Telefonszám 

(           ) 

Legjobb időszak a 
telefonhívásra 

További telefonszám 

(           ) 

E-mail cím 

Levelezési cím (ha eltérő): 
Utca, házszám 

Település Megye Állam Irányítószám 

44..  KKöözzöölljjee  vveellüünnkk,,  hhaa  ÖÖnn  mmeegghhaattaallmmaazzootttt  kkééppvviisseellőő 
A meghatalmazott képviselő olyan személy, aki segít a kérelmezőnek a kérelmezési folyamat lebonyolításában. Ha Ön ezt a 
nyomtatványt meghatalmazott képviselőként tölti ki, kérjük, töltse ki az alábbiakat:  
Keresztnév Második 

keresztnév 
kezdőbetűje 

Vezetéknév 

Utca, házszám 

Település Megye Állam  Irányítószám  

Telefonszám 
(           ) 

Legjobb időszak 
a telefonhívásra 

További telefonszám 

(           ) 

E-mail cím 

55..  IItttt  íírrjjaa  aalláá 
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A kérelmező vagy a meghatalmazott képviselő aláírása  Név nyomtatott betűkkel Dátum  
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66..  KKöözzöölljjee  vveellüünnkk,,  hhaa  aazzoonnnnaall  sszzüükkssééggee  vvaann  éélleellmmiisszzeerr--ttáámmooggaattáássrraa 
Ezek a kérdések segítenek nekünk eldönteni, hogy Ön jogosult-e a gyorsabb élelmiszer-támogatásra. 
Hány ember él Önnel egy háztartásban, aki az élelmiszereket Önnel együtt szerzi be, készíti és fogyasztja? 
__________________________ 
Csak azokra a személyekre vonatkozóan válaszolja meg a következő kérdéseket, akik Önnel együtt szerzik be, 
készítik és fogyasztják az élelmiszereket. 

Az aktuális hónapra vonatkozóan az adózás előtti teljes bruttó jövedelme kevesebb, mint 
$150? 

 Igen  
Nem 

Az Ön teljes, e hónapra jutó nettó bevétele az adó valamint az olyan tételek, mint például 
lakhatási költségek, gyermek/eltartott ellátási költségei vagy gyermektartási díjfizetés 
levonása utáni nulla? 

 Igen   
Nem 

A készpénzben, folyó- és megtakarítási számlákon fellelhető teljes anyagi forrásai nem érik 
el a $100-t? 

 Igen  
Nem 

Havi lakbér- vagy jelzálog-fizetése és közüzemi költsége (mint például gáz-, elektromos, 
vízellátás és telefonszolgáltatás) meghaladja az Ön adózás előtti teljes havi bruttó 
jövedelmét? 

 Igen  
Nem 

Ön migráns vagy szezonális mezőgazdasági dolgozó?  Igen  
Nem 

 

77..    ÍÍrrjjaa  llee  nneekküünnkk  aazz  ÖÖnnnneell  eeggyy  hháázzttaarrttáássbbaann  ééllőő  sszzeemmééllyyeekkeett 
Mindenkit fel kell sorolnia, aki Önnel egy háztartásba él, még akkor is, ha a szóban forgó személyek 
nem nyújtanak be kérelmet. Kérjük, ügyeljen arra, hogy saját nevét írja le először. Ha több helyre van szüksége, 
csatoljon egy külön papírt. 

 Társadalombiztosítási szám: Csak azoknak a személyeknek a társadalombiztosítási számát kell megadnia, 
akik pénzbeli, élelmiszer- vagy egészségügyi támogatást kérelmeznek. Nem kell megadnia azon személy 
társadalombiztosítási számát, aki az idegenhonos állampolgároknak adható sürgősségi egészségügyi 
támogatást kérelmezi. 

 Amerikai állampolgárság: Csak akkor kell feltüntetni, ha valaki amerikai állampolgár, ha pénzbeli, 
élelmiszer- vagy egészségügyi támogatást kérelmez. 

 Nem: Ha az Ön háztartásában élő személyek csak élelmiszer-támogatást kérelmeznek, nem kell kitöltenie a 
nemre vonatkozó kérdést. 

 Faji/etnikai hovatartozás: Az 1964. évi Polgárjogi Törvény VI. alcíme alatti szakasz lehetővé teszi, hogy 
faji/etnikai (spanyol vagy latin) hovatartozásra vonatkozó információkat kérjünk. Ha nem szeretné megadni 
nekünk ezt az információt, ez nem lesz hatással az Ön ügyére. Ha nem adja meg ezt az információt, a szociális 
munkás írja be a megfelelő választ. 

Név 
(keresztnév, vezetéknév) 

Az Önnel való 
kapcsolat 
(házastárs, 
fiúgyermek, 
barát, stb.) 

Társadalombiztos
ítási szám Születési idő 

Nem 
 

Írja be, 
hogy  

M (férfi) 
vagy 
F(nő) 

Amerik
ai 

államp
olgár 

Írja be, 
hogy  

Y(igen) 
vagy 

N(nem) 

Faji 
hovatartozá

s 

spanyol 
vagy latin 

Írja be, 
hogy  

Y(igen) 
vagy 

N(nem) 
 

Önmaga 
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77..    MMuuttaassssaa  bbee  nneekküünnkk  aazz  ÖÖnnnneell  eeggyy  hháázzttaarrttáássbbaann  ééllőő  sszzeemmééllyyeekkeett  ((ffoollyyttaattááss)) 
Van valaki 60 éves vagy annál idősebb?  Igen  Nem 
Ha igen, válaszoljon az e szakaszban feltett kérdésekre. Ha nem, lépjen tovább a 8. kérdésre. 
E személy(ek) kap(nak) rokkantsági ellátást?  Igen  Nem 
Ha igen, milyen forrásból? 
___________________________________________________________________________ 
E személy(ek) képtelen(ek) ételt készíteni a fogyatékosság miatt?  Igen  Nem 

Ha Ön "Igen" választ adott az utolsó három kérdésre, kíván(nak)-e ezek a személy(ek) az Önnel együtt 
élő többi személytől elkülönítve élelmiszertámogatást kapni?  Igen   Nem 

 
 

88..  IIssmmeerrtteessssee  vveellüünnkk  ppéénnzzüüggyyii  hheellyyzzeettéétt 
Ön, vagy az Önnel egy háztartásban élők kapnak jövedelmet ebben a hónapban?  Igen   Nem 

A jövedelem minden olyan pénzösszegre vonatkozik, amelyben Ön és az Önnel egy háztartásban lévők részesülnek, 
mint például munkaviszonyból származó jövedelem, gyermek-/házastársi/egészségügyi támogatás, rokkantsági 
ellátás, nyugdíjazási juttatás, munkavállalói kártérítés, társadalombiztosítás, SSI, veteránok számára juttatott 
támogatás, stb. 

Ha igen, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot. 

Név Jövedelem típusa 
Jövedelem összege 

(adózás előtti) 
Milyen gyakran kapta? 

(hetente, kéthetente, stb.) 

Legutolsó 
kézhezvétel 

dátuma: 
     

     

 
Mekkora összeg van az Ön és az Önnel egy háztartásban élők tulajdonában készpénz, folyószámla, 
illetve megtakarítás formájában (mint például bankszámlák, járadék, részvények, illetve kötvények)? 
Adja meg a teljes összegre vonatkozó legjobb becslését:  $ 
__________________________________________________ 
Az Ön háztartásban volt olyan személy, aki otthagyta vagy elvesztette az állását az elmúlt 60 nap 
során?    Igen   Nem 
Ha igen, ki az?  ______________________________________________ Mikor? 
_______________________________ 
Milyen okból? __________________________________________________________________________________ 
Van az Ön háztartásában olyan személy, aki sztrájk miatt van távol a munkahelyétől?   Igen  
Nem 
Ha igen, ki az? 
______________________________________________________________________________________ 

        

Ön házas?    Igen   Nem Házastárs neve:  ________________________________________________________ 

Ön, vagy bárki, akinek a nevében Ön a kérelmet benyújtja, terhes? Csak akkor válaszoljon, ha pénzbeli vagy egészségügyi 
támogatást kérelmez 

  Igen    Nem Ha igen, ki az? 
______________________________________________________________________________ 
Önnek, vagy bárkinek, akinek a nevében Ön a kérelmet benyújtja, szüksége van idősotthoni/otthoni gondozásra? 

  Igen    Nem  Ha igen, ki az? 
_____________________________________________________________________________ 

Melyik nyelvet használja szívesen? Szóban:  ___________________________ Írásban:  _________________________ 
 



JFS 07200-HUN (Verziószám: 2012/12) Oldalszám:5/6 

 
 

99..  ÍÍrrjjaa  llee  sszzáámmuunnkkrraa  aa  kkiiaaddáássaaiitt!!      
Milyen kiadásokat fizet Ön, és az Önnel egy háztartásban élő személyek? Jelölje be az összes, vonatkozó 
tételt. Sorolja fel mindegyik költséghez tartozó összeget. 

  Gyermek, vagy más eltartott(ak) napközbeni ellátási költségei 
Becsült kifizetett összeg havonta:  $ ___________________ 
Ha gyermekgondozási költségek terén van szüksége segítségre, lépjen kapcsolatba a helyi CDJFS hivatallal a 
gyermekgondozási kérelem ügyében. 

  Gyermek-/házastársi/egészségügyi támogatással kapcsolatos kifizetések 
Becsült kifizetett összeg havonta:  $ ___________________ 

 Minden fogyatékkal élő, illetve 60 éves vagy annál idősebb személy egészségügyi költségei. Ezek 
közé olyan kiadások tartoznak, mint például az orvosi számlák, receptek, egészségbiztosítási díjak vagy más 
egészségügyi szolgáltatások.  Ne írja be a fenti jelölőnégyzetnél már beírt bármilyen egészségügyi támogatási kifizetést.  
Becsült kifizetett összeg havonta:  $ _________________________ 

  Lakásbérlet / jelzálogtörlesztés 
Becsült kifizetett összeg havonta:  $ ______________________ 

Közüzemi szolgáltatások – Kérjük, az alábbiakban jelölje meg, hogy milyen 
közüzemi szolgáltatásokért fizet.  Villanyáram  
Fizet a fűtésért és/vagy  
a légkondicionálásért? 

 Igen   Nem 

 Gáz 
 Telefon 
 Szemét 

 Víz  
 Szennyvízcsatorna 
 Egyéb 

  1100..    AA  kkéérreellmmeett  kkiittööllttőő  sszzeemmééllyy  aallááíírráássaa 

A jelen kérvény aláírásával: 
• A jelen űrlapon feltett kérdéseket megértettem és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összes, 

általam adott válasz a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelő és teljes, beleértve minden, támogatásért 
folyamodó, velem egy háztartásban élő személy állampolgárságára vagy idegenhonos jogállására vonatkozó 
információt. 

• Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy feltüntettem az összes járadékot és a többi, hasonló pénzügyi 
eszközt, melyre vonatkozóan nekem és/vagy házastársamnak bármilyen érdeke fűződik. 

• Tudomásul veszem és elfogadom, hogy megfelelő dokumentumokkal kell szolgálnom, amelyek igazolják az általam 
leírtakat. 

• Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a CDJFS kapcsolatba léphet más személyekkel vagy szervezetekkel, hogy 
megszerezze a jogosultságomra és az általam kapott támogatás szintjére vonatkozó szükséges bizonyítékokat. 

• Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelem aláírásával és az Ohio Works First juttatás átvételével Ohio államra 
ruházok minden, számomra és/vagy a kiskorú gyermekeimnek a támogatási csoportban az Ohio Works First 
jogosultsági időszakában fizetendő gyermek- és házastársi támogatásra való jogot. 

• Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelem aláírásával és a Medicaid juttatás átvételével, Ohio államra ruházok 
minden, számomra és/vagy kiskorú gyermekeimnek a támogatási csoportban a Medicaid jogosultsági időszakában 
fizetendő egészségügyi támogatásra, valamint felelős harmadik személy általi kifizetésre vonatkozó jogot. 

• Tudomásul veszem, hogy szükség lehet a gyermektámogatási végrehajtási intézettel való együttműködésemre az 
apaság megállapítása vagy a támogatási végzés foganatosítása során. Ha szükséges együttműködnöm a 
gyermektámogatási végrehajtási intézettel, megfelelő beterjesztés benyújtására kerül sor a hivatal számára az én 
nevemben.  Tudomásul veszem azt is, ha nem vagyok köteles együttműködni a gyermektámogatási végrehajtási 
intézettel, kérhetek gyermektámogatási szolgáltatást a JFS 07076 űrlap ("Application for Child Support Services: 
Kérelem Gyermektámogatási Szolgáltatásért") benyújtásával. 

• Tudomásul veszem, hogy bizonyos esetekben arra is felkérést kaphatok, hogy hozzájárulásomat adjam a CDJFS 
számára, hogy bárkivel érintkezésbe lépjen, akire szükség van a jogosultságom meghatározásához. 

A kérelmező vagy a meghatalmazott képviselő aláírása 

Amennyiben meghatalmazott 
képviselő, a kérelmezőhöz fűződő 

kapcsolata Dátum 
   

 
1111..    MMii  aa  tteeeennddőő,,  aammiikkoorr  kkiittööllttööttttee  eezztt  aa  kkéérreellmmeett?? 
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Juttassa vissza ezt a kérelmet a helyi Megyei Munka- és Családügyi Szolgálati Hivatal (County 

Department of Job and Family Services, CDJFS) számára. 
Ha az Önhöz tartozó megyei hivatalt kívánja megkeresni, látogasson el a következő weboldalra: 

http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf  
 

 
 
AAzz  ÖÖnn  ppoollggáárrjjooggaaii 
A szövetségi jog és az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (U.S. Department of Agriculture, USDA), az 
Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatási Minisztériuma (U.S. Department of Health and Human Services, 
HHS), az Ohio állambeli Munka- és Családügyi Hivatal (Ohio Department of Job and Family Services, ODJFS) és a helyi, 
Megyei Munka- és Családügyi Szolgálati Hivatal (County Department of Job & Family Services, CDJFS) politikája 
megszabja, hogy nem szabad hátrányos megkülönböztetést alkalmazni faji hovatartozás, bőrszín, nemzeti hovatartozás, 
nem, kor vagy fogyatékosság alapján. Az Élelmiszer- és Táplálkozásügyi Törvény (Food and Nutrition Act) és az USDA 
politikája értelmében a vallási hovatartozás és a politikai meggyőződés szerinti megkülönböztetés is tilos. 

Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos panasz benyújtásához forduljon írásban vagy telefonon az USDA, HHS vagy 
ODJFS hivatalokhoz. 

Írjon vagy hívjon: 
USDA 
Director, Office of Civil Rights 
Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20250-9410 
(202) 720-5964 (hang és TDD) 

Írjon vagy hívjon: 
HHS 
Region V, Office of Civil Rights 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, Illinois 60601 
(312) 886-2359 (hang) 
(312) 353-5693 (TDD) 
(312) 886-1807 (fax) 

Írjon vagy hívjon: 
ODJFS 
Bureau of Civil Rights 
30 E. Broad St., 30th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 644-2703 (hang) 
1-866-227-6353 (díjmentes) 
(614) 752-6381 (fax) 
1-866-221-6700 (TTY) 

Az USDA, HHS és ODJFS egyaránt esélyegyenlőségi alapon működő szolgáltató és munkáltató.  
 


