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Ohio Department of Job and Family Services  

WWNNIIOOSSEEKK  OO  PPRRZZYYZZNNAANNIIEE  ZZAASSIIŁŁKKUU  PPIIEENNIIĘĘŻŻNNEEGGOO,,  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCIIOOWWEEGGOO  II  
MMEEDDYYCCZZNNEEGGOO  

 
 
Tylko do użytku wewnętrznego — Data i godzina spotkania zostaną podane po wypełnieniu niniejszego wniosku. 

Data spotkania:       Godzina spotkania:       
 

JJaakkiiee  ssąą  wwaarruunnkkii  
uubbiieeggaanniiaa  ssiięę  oo  
zzaassiiłłeekk??  

Należy: 
1. Wypełnić niniejszy wniosek. 
2. Przesłać wniosek do lokalnego urzędu County Department of Job and Family 

Services (CDJFS) (Okręgowy Wydział Pracy i Usług Rodzinnych). 
3. Odbyć wywiad osobisty. 
4. Przekazać do celów weryfikacji dokumenty dotyczące programów, którymi 

wnioskodawca chce zostać objęty. Procedurę weryfikacji wyjaśniono na następnej 
stronie. 

 

CCzzyy  wwnniioosskkooddaawwccaa  
ppoottrrzzeebbuujjee  ppoommooccyy  
pprrzzyy  wwyyppeełłnniiaanniiuu  tteeggoo  
ddookkuummeennttuu?? 

1. Jeśli język angielski nie jest językiem ojczystym wnioskodawcy: Podczas 
wywiadu obecna będzie osoba, która pomoże wnioskodawcy w zrozumieniu pytań 
zawartych w niniejszym wniosku. 

2. Osoby niepełnosprawne, niedosłyszące lub niedowidzące: Zapewnimy 
wsparcie podczas wypełniania wniosku i wywiadu osobistego. 

3. Udzielimy pomocy także w innych sytuacjach, np.: gdy raport ulegnie 
zmianie lub w przypadku pytań dotyczących odnośnej sprawy. 

 

WW  jjaakkii  ssppoossóóbb  nnaalleeżżyy  
wwyyppeełłnniićć  wwnniioosseekk??   

1. Wypełnij niniejszy wniosek. Udziel odpowiedzi na możliwie jak najwięcej pytań 
zawartych we wniosku. Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o zasiłek w dniu 
skontaktowania się z lokalnym urzędem CDJFS.  

2. Jeśli wypełnienie tego wniosku dzisiaj nie jest możliwe: Na pierwszej 
stronie wniosku należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres, a także złożyć 
podpis. Następnie wniosek należy przekazać do lokalnego urzędu CDJFS. Da to 
podstawy do udzielenia zasiłku od daty dzisiejszej, o ile wnioskodawca jest do tego 
uprawniony. Pozostałą część wniosku można wypełnić w domu i przekazać do 
lokalnego urzędu CDJFS.  

3. Składanie wniosku w imieniu innej osoby: Wniosek o przyznanie zasiłku 
może złożyć w imieniu wnioskodawcy inna osoba. Taką osobę nazywa się 
uprawnionym przedstawicielem. Składający wniosek w imieniu innej osoby musi 
odpowiedzieć na pytania dotyczące tej osoby. 

 

KKoommuu  pprrzzeekkaazzuujjęę  
wwnniioosseekk??   

1. Wniosek należy przekazać do lokalnego urzędu CDJFS. Pozwoli to na 
rozpoczęcie procesu rozpatrywania wniosku w ramach wszystkich programów 
pomocy. Godziny otwarcia urzędów są różne w poszczególnych okręgach. Informacje 
na temat lokalnych urzędów można znaleźć w dokumencie dostępnym pod adresem: 
http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf  

----  ZZaacchhoowwaajj  ttęę  ssttrroonnęę  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh..  ---- 

Please 

sign here…Please 

sign here…Please 

sign here…Please 

sign here…

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 _________________
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JJaakk  wwyygglląąddaa  wwyywwiiaadd  
oossoobbiissttyy?? 

1. Należy przyjść na wywiad: Podczas wywiadu zostanie zakończony proces 
rozpatrywania wniosku. Wnioskodawca zostanie też poinformowany, jaki zasiłek mu 
przysługuje.  

2. Jeśli wnioskodawca nie może przyjść na wywiad: Należy skontaktować się z 
lokalnym urzędem CDJFS, aby zmienić termin wywiadu. Jeśli w ciągu 30 dni od daty 
złożenia wniosku wnioskodawca nie skontaktuje się z urzędem, zasiłek może nie 
zostać przyznany i konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Stawienie się na 
wywiad może nie być konieczne, jeśli urząd ustali, że wnioskodawca napotkał 
trudności, takie jak choroba lub brak transportu. 

----  ZZaacchhoowwaajj  ttęę  ssttrroonnęę  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh..  ----
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JJaakkii  rrooddzzaajj  wweerryyffiikkaaccjjii  mmuusszzęę  pprrzzeejjśśćć??  
W poniższej tabeli wyszczególniono dokumenty wymagane dla każdego programu, którym ma zostać objęty 
wnioskodawca. W lokalnym urzędzie CDJFS można uzyskać przykładowe dokumenty, które mogą posłużyć jako 
materiały dowodowe. Jeśli dostarczenie wszystkich dokumentów nie jest możliwe, należy mimo wszystko przyjść na 
wywiad. Urząd udzieli Państwu wsparcia w tym zakresie.  
 Osoby niebędące obywatelami Stanów Zjednoczonych, które wnioskują wyłącznie o pomoc medyczną w nagłych 

wypadkach dla cudzoziemców, nie muszą potwierdzać swojego obywatelstwa lub statusu imigranta ani dostarczać 
numeru ubezpieczenia społecznego. 

 Kwota zasiłku żywnościowego może ulec zwiększeniu, jeśli wnioskodawca dostarczy dowody następujących 
kosztów: opieka nad dzieckiem/osobą pozostającą na utrzymaniu, alimenty na dzieci niemieszkające z 
wnioskodawcą, koszty czynszu lub mediów, koszty opieki medycznej ponoszone przez osoby niepełnosprawne lub 
w wieku powyżej 60 lat (w tym recepty). 

  

Zasiłek 
pieniężny 

Zasiłek 
żywnościowy 

Zasiłek 
medyczny 

Rodziny 
i dzieci 

Zasiłek 
medyczny 

Osoby starsze, 
niewidzące lub 
niepełnospra-

wne  

  

Dowód złożenia wniosku o numer ubezpieczenia społecznego (jeśli 
wnioskodawca go nie posiada)     

Karta stałego pobytu („zielona karta”) lub inna dokumentacja INS w 
przypadku osób niebędących obywatelami USA       

Dowód obywatelstwa USA w przypadku obywateli USA     
Dowód pobierania dochodów lub otrzymywania innych środków 
finansowych przez gospodarstwo domowe  
(np. odcinki wynagrodzenia, dokumentacja podatkowa, decyzja o 
przyznaniu świadczenia, potwierdzenie pobierania zasiłku na dziecko) 

    

Ostatnie wyciągi z wszystkich rachunków bankowych (bieżących, 
spółdzielczych, oszczędnościowych)     

Dowody własności pojazdów (osobowych, ciężarowych, motocykli, łodzi, 
kamperów)     

Potwierdzenie obecnej wartości akcji/obligacji, certyfikatów 
depozytowych, ubezpieczenia na życie, powiernictwa, renty rocznej     

Dowód tożsamości     
Dowód kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą 
pozostającą na utrzymaniu     

Dowód płacenia alimentów na dzieci niemieszkające z wnioskodawcą     
Dowody wszelkich kosztów mieszkaniowych lub mediów     
Dowody wszelkich kosztów opieki medycznej dla osób 
niepełnosprawnych lub w wieku powyżej 60 lat (w tym recepty)     

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego     
 

KKiieeddyy  ddoossttaannęę  
zzaassiiłłeekk?? 

Zasiłek pieniężny i żywnościowy: Uprawnienie do udziału w programach pomocy 
finansowej i/lub żywnościowej ustalane jest w oparciu o datę otrzymania podpisanego 
wniosku z datą. Uprawnienia wnioskodawcy do pobierania zasiłku są określane w ciągu 30 
dni od daty otrzymania podpisanego wniosku z datą. 
Zasiłek medyczny: Uprawnienie do pobierania zasiłku medycznego ustalane jest w 
oparciu o datę otrzymania podpisanego wniosku z datą. Uprawnienie powinno zostać 
określone w ciągu 30 dni, o ile wnioskodawca nie zgłasza niepełnosprawności. W 
przypadku zgłoszenia niepełnosprawności prawo do zasiłku powinno zostać ustalone w 
ciągu 90 dni. Analizie zostanie także poddany zasiłek medyczny pobierany przez 3 
miesiące przed miesiącem otrzymania przez urząd wniosku. 

 

CCoo  nnaalleeżżyy  zzrroobbiićć,,  
jjeeśśllii  
ppoottrrzzeebbuujjęę  
żżyywwnnoośśccii  

nnaattyycchhmmiiaasstt?? 

Jeśli zasiłek żywnościowy jest konieczny natychmiast i wnioskodawca go 
nie otrzymuje: Należy odpowiedzieć na pytania zawarte na stronie pierwszej i drugiej 
wniosku. Wnioskodawca może zakwalifikować się do grupy osób wymagających 
szybszego udzielenia zasiłku żywnościowego. 
 
 
----  ZZaacchhoowwaajj  ttęę  ssttrroonnęę  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh..  ---- 
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AA

BB
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CChhiilldd

CCaarree……
AA

BB
CC

AA

BB
CC

CChhiilldd

CCaarree……

CCzzyy  mmuusszzęę  mmiieećć  
oobbyywwaatteellssttwwoo  
aammeerryykkaańńsskkiiee??  

Nie. Obawa przed amerykańskim urzędem imigracyjnym (U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS)) nie powinna powstrzymywać wnioskodawcy przed 
ubieganiem się o zasiłek rodzinny. Wielu imigrantów może uzyskać zasiłek pieniężny, 
żywnościowy i medyczny. Niezależnie od statusu imigranta, można skorzystać z pomocy 
medycznej w nagłych wypadkach dla cudzoziemców. 

 

JJaakkiiee  iinnnnee  
śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ssąą  
ddoossttęęppnnee?? 

Wnioskodawca może być uprawniony do korzystania z innych form pomocy, takich 
jak: zasiłek rodzinny, opieka przedporodowa, dofinansowanie kosztów mieszkaniowych, 
kursy zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy. Te programy pomocy mogą wymagać 
złożenia osobnego wniosku. Informacji na ten temat udziela pracownik socjalny. Jeśli 
wymagane jest wsparcie w zakresie dofinansowania kosztów opieki nad dziećmi, należy 
skontaktować się z lokalnym urzędem CDJFS i pobrać wniosek o zasiłek rodzinny na 
dzieci.    
----  ZZaacchhoowwaajj  ttęę  ssttrroonnęę  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh..  ---- 
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WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZAASSIIŁŁEEKK  PPIIEENNIIĘĘŻŻNNYY,,  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCIIOOWWYY  II  MMEEDDYYCCZZNNYY  
11..  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  WWNNIIOOSSEEKK  OO  RREEJJEESSTTRRAACCJJĘĘ  WWYYBBOORRCCYY  ——  DDOOSSTTĘĘPPNNAA  PPOOMMOOCC  
Osoby niezarejestrowane jako wyborcy w obecnym miejscu zamieszkania mają możliwość dokonania rejestracji. Czy 
chcesz się zarejestrować dzisiaj? 

 TAK, chcę zarejestrować się jako wyborca.  NIE, nie chcę zarejestrować się jako wyborca. 
W przypadku niezaznaczenia żadnego pola urząd uzna, że wnioskujący  

tym razem nie zdecydował się zarejestrować jako wyborca.  
22..  IInnffoorrmmaaccjjee  oo  wwnniioosskkooddaawwccyy 

Tę część należy uzupełnić swoimi danymi lub danymi osoby, w imieniu której 
składany jest wniosek. 

Tylko do użytku wewnętrznego 
Data otrzymania:   

Numer wniosku:   

Numer sprawy:   

Wniosek o zasiłek żywnościowy rozpatrywany w 
trybie przyspieszonym:   Tak   Nie 

Wnioskowany PRC:                Tak   Nie 

Wnioskowana opieka  Tak   Nie 

nad dzieckiem 

Imię Inicjał drugiego 
imienia 

Nazwisko 

Czy wnioskodawca 
jest: 

Czy konieczna jest jedna z następujących usług? 

 Niedowidzący 
 Niedosłyszący  

 Tłumaczenie ustne 
 Język migowy 

 Inne: 
______________________ 

Czy wnioskodawca lub inna osoba z nim mieszkająca otrzymywała kiedykolwiek zasiłek pieniężny, 
żywnościowy lub medyczny?  Tak   Nie 
Jeśli tak, kto: ________________________________ Gdzie (miejscowość/hrabstwo/stan): 
______________________________ 
33..  KKoonnttaakktt  zz  wwnniioosskkooddaawwccąą 
Tę część należy uzupełnić swoimi danymi lub danymi osoby, w imieniu której składany jest wniosek.  
Ulica  Zaznacz to pole, jeśli jesteś osobą bezdomną 

Miejscowość  Hrabstwo  Stan  Kod pocztowy  

Numer telefonu 

(           ) 

Preferowane 
godziny, w których 
można dzwonić 

Dodatkowy numer telefonu 

(           ) 

Adres e-mail 

Adres korespondencyjny (jeśli różni się od adresu zamieszkania): 
Ulica 

Miejscowość Hrabstwo Stan Kod pocztowy 

44..  CCzzyy  jjeesstt  PPaann//--ii  uuppoowwaażżnniioonnyymm  pprrzzeeddssttaawwiicciieelleemm?? 
Upoważnionym przedstawicielem jest osoba pomagająca wnioskodawcy w przejściu przez proces rozpatrywania wniosku. Wypełnia 
upoważniony przedstawiciel.  
Imię Inicjał 

drugiego 
imienia 

Nazwisko 

Ulica 

Miejscowość Hrabstwo Stan  Kod pocztowy  

Numer telefonu 
(           ) 

Preferowane 
godziny, w 
których można 
dzwonić 

Dodatkowy numer telefonu 

(           ) 

Adres e-mail 
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55..  PPooddppiiss 
Podpis wnioskodawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela  

Imię i nazwisko drukowanymi literami Data  
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66..  CCzzyy  zzaassiiłłeekk  żżyywwnnoośścciioowwyy  jjeesstt  kkoonniieecczznnyy  nnaattyycchhmmiiaasstt?? 
Te pytania pomogą nam zdecydować, czy wnioskodawca kwalifikuje się do szybszego przyznania zasiłku 
żywnościowego. 
Ile osób mieszka z wnioskodawcą i kupuje, przyrządza bądź je z nim posiłki? __________________________ 
Odpowiedź musi dotyczyć wyłącznie osób, które kupują, przyrządzają i jedzą posiłki z wnioskodawcą. 

Czy łączny dochód brutto przed opodatkowaniem za obecny miesiąc wynosi mniej niż 150 
USD?  Tak  Nie 

Czy łączny dochód netto po opodatkowaniu i uiszczeniu opłat mieszkaniowych, pokryciu 
kosztów opieki nad dzieckiem/osobą pozostającą na utrzymaniu lub wypłacie alimentów za 
obecny miesiąc wynosi zero? 

 Tak  Nie 

Czy posiadane środki pieniężne, na rachunku bieżącym i oszczędnościowym wynoszą 
łącznie mniej niż 100 USD? 

 Tak  Nie 

Czy miesięczny czynsz lub hipoteka i media (np. gaz, prąd, woda i telefon) przekraczają 
kwotę łącznego miesięcznego dochodu brutto przed opodatkowaniem?  Tak  Nie 

Czy wnioskodawca jest imigrantem lub sezonowym robotnikiem rolnym?  Tak  Nie 
 

77..  IInnffoorrmmaaccjjee  oo  oossoobbaacchh  mmiieesszzkkaajjąąccyycchh  zz  wwnniioosskkooddaawwccąą 
Należy wymienić wszystkie osoby mieszkające z wnioskodawcą, nawet jeśli nie są objęte niniejszym 
wnioskiem. Najpierw należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy. W przypadku braku miejsca należy dołączyć 
dodatkową kartkę. 

 Numer ubezpieczenia społecznego: Należy podać numer ubezpieczenia społecznego wyłącznie osoby 
wnioskującej o zasiłek pieniężny, żywnościowy lub medyczny. Nie jest konieczne podawanie numeru 
ubezpieczenia społecznego osoby, która wnioskuje o pomoc medyczną w nagłych wypadkach dla 
cudzoziemców. 

 Obywatel USA: Obywatel Stanów Zjednoczonych musi jedynie określić, czy wnioskuje o zasiłek pieniężny, 
żywnościowy lub medyczny. 

 Płeć: Jeśli gospodarstwo domowe wnioskuje wyłącznie o zasiłek żywnościowy, wnioskodawca nie musi 
wypełniać pola Płeć. 

 Rasa/pochodzenie etniczne: Rozdział VI ustawy Civil Rights Act (ustawa o prawach obywatelskich) z 1964 
roku daje nam prawo do zadawania pytań dotyczących rasy/pochodzenia etnicznego (Amerykanin pochodzenia 
iberyjskiego lub Latynos). Jeśli wnioskodawca nie chce podać tych informacji, nie będzie to mieć wpływu na 
sprawę. Jeśli wnioskodawca nie poda tych informacji, pracownik socjalny wpisze odpowiedź. 

Imię i nazwisko 

Relacja z 
wnioskodawcą 

(żona, mąż, 
syn, przyjaciel 

itd.) 

Numer 
ubezpieczenia 
społecznego 

Data 
urodzenia 

Płeć 
 

Wpisać 
M lub K 

Obywa-
tel USA 
Wpisać 
T lub N Rasa 

Pochodze-
nie 

hiszpańskie 
lub 

latynoskie 
Wpisać 
T lub N 

 Samodzie-
lny 
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77..  IInnffoorrmmaaccjjee  oo  oossoobbaacchh  mmiieesszzkkaajjąąccyycchh  zz  wwnniioosskkooddaawwccąą  ((cciiąągg  ddaallsszzyy)) 
Czy ktoś ukończył 60 lat?  Tak  Nie 
Jeśli tak, należy odpowiedzieć na pytania zawarte w tej części. Jeśli nie, należy przejść do pytania 8. 
Czy osoba ta otrzymuje zasiłek dla niepełnosprawnych?  Tak  Nie 
Jeśli tak, z jakiego źródła? __________________________________________________________________________ 
Czy osoba ta nie jest w stanie przygotowywać posiłków w związku z niepełnosprawnością? 
  Tak  Nie 
Jeśli na trzy ostatnie pytania udzielono odpowiedzi „Tak”, czy osoba ta chce otrzymywać inny zasiłek 
żywnościowy niż pozostałe osoby mieszkające z wnioskodawcą?  Tak   Nie 

 
 

88..  SSyyttuuaaccjjaa  ffiinnaannssoowwaa  wwnniioosskkooddaawwccyy 
Czy w tym miesiącu wnioskodawca lub osoby z nim mieszkające uzyskają dochód?  Tak   Nie 

Dochodem są wszystkie kwoty pieniężne, jakie wnioskodawca i osoby z nim mieszkające uzyskują z zatrudnienia, z 
zasiłku na dzieci/współmałżonka/medycznego, ze świadczeń z tytułu niepełnosprawności, świadczeń emerytalnych, z 
ubezpieczenia pracowniczego, ubezpieczenia społecznego, SSI, świadczeń dla weteranów itd. 

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę. 

Imię i nazwisko Rodzaj dochodu 

Kwota dochodu 
(przed 

opodatkowaniem) 

Jak często otrzymywany 
(co tydzień, co dwa 

tygodnie itd.) 

Data 
uzyskania 
ostatniego 
dochodu 

     

     

 
Ile pieniędzy wnioskodawca i osoby z nim mieszkające mają w gotówce, na rachunku bieżącym lub 
oszczędnościowym (na rachunkach bankowych, w formie renty rocznej, akcji lub obligacji)? 
Należy podać łączną wartość szacunkową: __________________________________________________ USD 
Czy w ciągu ostatnich 60 dni jakakolwiek osoba mieszkająca z wnioskodawcą odeszła z pracy lub 
straciła pracę?   Tak   Nie 
Jeśli tak, kto? ______________________________________________ Kiedy? _______________________________ 
Z jakiego powodu? 
__________________________________________________________________________________ 
Czy jakakolwiek osoba mieszkająca z wnioskodawcą strajkuje?  Tak  Nie 
Jeśli tak, kto? _____________________________________________________________________________________ 

 
 

99..  WWyyddaattkkii  wwnniioosskkooddaawwccyy  
Jakie wydatki ponosi wnioskodawca i osoby z nim mieszkające? Należy zaznaczyć wszystkie właściwe 
odpowiedzi i podać kwotę każdego wydatku. 

Czy pozostajesz w związku małżeńskim?   Tak   Nie  
Imię męża/żony:____________________________________________  
________________________________________________________ 
Czy wnioskodawca lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, jest w ciąży? Należy odpowiedzieć jedynie w przypadku 
wnioskowania o zasiłek pieniężny lub medyczny. 

 Tak   Nie Jeśli tak, kto?_____________________________________________________________________________ 
Czy wnioskodawca lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, musi przebywać w domu opieki lub wymaga opieki 
domowej? 

 Tak   Nie  Jeśli tak, kto? _____________________________________________________________________________ 

Preferowany język W mowie: ___________________________ W piśmie: _________________________ 
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  Koszty codziennej opieki nad dzieckiem lub innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu 
Szacunkowa kwota miesięczna: ___________________USD 
Jeśli wymagane jest wsparcie w zakresie dofinansowania kosztów opieki nad dziećmi, należy skontaktować się z 
lokalnym urzędem CDJFS i pobrać wniosek o zasiłek rodzinny. 

  Koszty utrzymania dzieci/współmałżonka/medyczne 
Szacunkowa kwota miesięczna: ___________________USD 

 Wydatki na opiekę medyczną dla każdej osoby niepełnosprawnej lub w wieku powyżej 60 lat. Dotyczy 
to wydatków na rachunki medyczne, recepty, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub innych świadczeń medycznych. 
Nie należy uwzględniać żadnych płatności za pomoc medyczną podaną w polu powyżej. Szacunkowa kwota miesięczna: 
_________________________USD 

  Opłaty czynszowe/hipoteka 
Szacunkowa kwota miesięczna: ______________________USD 

Media — Poniżej należy zaznaczyć media, których koszty ponosi wnioskodawca.  Elektryczność  
Czy wnioskodawca płaci za 
ogrzewanie i/lub  
klimatyzację? 

 Tak   Nie 

 Gaz 
 Telefon 
 Śmieci 

 Woda  
 Ścieki 
 Inne 

  1100..  PPooddppiiss  oossoobbyy  wwyyppeełłnniiaajjąącceejj  wwnniioosseekk 

Podpisując niniejszy wniosek: 
• Rozumiem pytania zawarte w tym formularzu i oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, że wszystkie moje odpowiedzi są prawidłowe i pełne według mojej najlepszej wiedzy. Dotyczy to 
również informacji o obywatelstwie lub statusie obcokrajowca każdego członka gospodarstwa domowego 
wnioskującego o zasiłek. 

• Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że ujawniłem/-am wszystkie 
renty roczne i inne podobne instrumenty finansowe, w których ja i/lub mój współmałżonek mamy udziały. 

• Rozumiem i wyrażam zgodę na dostarczenie wszystkich dokumentów poświadczających podane informacje. 
• Rozumiem i wyrażam zgodę na kontaktowanie się urzędu CDJFS z innymi osobami lub organizacjami w celu 

uzyskania niezbędnego dowodu moich uprawnień i poziomu zasiłku. 
• Rozumiem, że podpisując ten wniosek i otrzymując pomoc finansową Ohio Works First, ceduję na stan Ohio 

wszystkie prawa do zasiłku na dzieci/współmałżonka, które są należne mnie i/lub dzieciom nieletnim znajdującym się 
w grupie pomocy w okresie korzystania z uprawnień do Ohio Works First. 

• Rozumiem, że podpisując ten wniosek i otrzymując pomoc Medicaid, ceduję na stan Ohio wszystkie prawa do 
pomocy medycznej i wszystkie prawa do płatności przez odpowiedzialną stronę trzecią za pomoc medyczną, która 
jest należna mnie i/lub dzieciom nieletnim znajdującym się w grupie pomocy w okresie korzystania z uprawnień do 
Medicaid. 

• Rozumiem, że będę musiał/-a współpracować z agencją Child Support Enforcement Agency w celu ustalenia 
ojcostwa lub ustanowienia bądź wyegzekwowania nakazu utrzymania. Jeśli będę musiał/-a współpracować z agencją 
Child Support Enforcement Agency, w moim imieniu zostanie przekazane skierowanie do takiej agencji. Rozumiem 
również, że jeśli współpraca z agencją Child Support Enforcement Agency nie jest wymagana, mogę wnioskować o 
alimenty, wypełniając formularz JFS 07076 „Wniosek o alimenty”. 

• Rozumiem, że w pewnych przypadkach mogę zostać poproszony/-a o wyrażenie zgody na kontaktowanie się urzędu 
CDJFS z dowolnymi osobami w celu ustalenia moich uprawnień. 

Podpis wnioskodawcy lub upoważnionego przedstawiciela 

W przypadku upoważnionego 
przedstawiciela należy podać 

relację z wnioskodawcą Data 
   

 
1111..  CCoo  nnaalleeżżyy  zzrroobbiićć  ppoo  wwyyppeełłnniieenniiuu  tteeggoo  wwnniioosskkuu 

 
Wniosek należy przekazać lokalnemu urzędowi County Department of Job and Family 

Services (CDJFS). 
Informacje na temat lokalnych urzędów można znaleźć w dokumencie dostępnym pod adresem: 
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http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf 
 

 
 
PPrraawwaa  wwnniioosskkuujjąącceeggoo 

Przepisy federalne i zasady departamentów U.S. Department of Agriculture (USDA), U.S. Department of Health and 
Human Services (HHS), Ohio Department of Job and Family Services (ODJFS) i lokalnego urzędu County Department of 
Job & Family Services (CDJFS) zakazują dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek lub 
niepełnosprawność. Na mocy ustawy Food and Nutrition Act i rozporządzeń USDA zabrania się dyskryminacji również ze 
względu na wyznanie religijne lub przekonania polityczne. 

Aby złożyć skargę z tytułu dyskryminacji, należy skontaktować się z USDA, HHS lub ODJFS. 

Dane kontaktowe: 
USDA 
Director, Office of Civil Rights 
Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20250-9410 
(202) 720-5964 (głosowy i TDD) 

Dane kontaktowe: 
HHS 
Region V, Office of Civil Rights 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, Illinois 60601 
(312) 886-2359 (głosowy) 
(312) 353-5693 (TDD) 
(312) 886-1807 (faks) 

Dane kontaktowe: 
ODJFS 
Bureau of Civil Rights 
30 E. Broad St., 30th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 644-2703 (głosowy) 
1-866-227-6353 (numer bezpłatny) 
(614) 752-6381 (faks) 
1-866-221-6700 (TTY) 

USDA, HHS i ODJFS zapewniają równość szans. 
 


