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Департамент зайнятості та сім’ї штату Огайо  

ЗЗААППИИТТ  ННАА  ФФІІННААННССООВВУУ,,  ППРРООДДООВВООЛЛЬЬЧЧУУ  ТТАА  ММЕЕДДИИЧЧННУУ  ДДООППООММООГГУУ  
 

 
Для використання лише в офісі. Після заповнення цієї заяви вам буде призначено дату й час зустрічі. 

Дата зустрічі:       Час зустрічі:       
 

ЯЯкк  ппооддааттии  ззааяяввуу  
ннаа  ддооппооммооггуу??  

Виконайте вказані нижче дії. 
1. Заповніть цю заяву. 
2. Подайте заяву в місцевий окружний Департамент зайнятості та сім’ї (CDJFS). 
3. Пройдіть співбесіду. 
4. Надайте підтвердження для програм, на які ви подаєте заяву.  

Підтвердження описано на наступній сторінці. 
 

ВВаамм  ппооттррііббнноо  
ддооппооммооггаа  ппіідд  ччаасс  
ззааппооввннеенннняя  цціієєїї  
ззааяяввии?? 

1. Якщо англійська не ваша рідна мова: CDJFS запропонує людину, 
яка перекладатиме вам запитання цієї заяви під час співбесіди. 

2. Якщо ви інвалід, маєте вади слуху або зору: ми допоможемо вам 
заповнити цю заяву та пройти співбесіду. 

3. Ми також допоможемо вам в інших випадках: коли ви захочете внести 
зміни або у вас виникнуть запитання щодо вашої справи. 

 

ЯЯкк  ззааппооввннииттии  ццюю  
ззааяяввуу??   

1. Заповніть цю заяву. Дайте відповідь на якомога більше запитань заяви.  
Ви маєте право подати заяву на допомогу в день звернення до місцевого офісу 
CDJFS.  

2. Якщо ви не можете заповнити цю заяву сьогодні: на першій сторінці 
вкажіть своє ім’я, адресу, поставте підпис і подайте заяву в місцевий офіс 
CDJFS, щоб ми могли почати надавати вам допомогу від дня подання, якщо ви 
маєте на неї право. Решту заяви можете заповнити вдома та надіслати її в офіс 
CDJFS.  

3. Подання заяви за іншу особу. Інша особа може подати заяву на допомогу 
за вас. Така особа називається «вповноважений представник». Якщо ви 
подаєте заяву за когось, відповідайте на запитання від імені цієї особи. 

 

ККууддии  ппооддааввааттии  ццюю  
ззааяяввуу??   

1. Подайте заяву в місцевий офіс CDJFS. Після цього розпочнеться процес 
розгляду заяви на всі програми допомоги. Графік роботи офісів відрізняється 
залежно від округу. Щоб знайти наш офіс у своєму окрузі, перейдіть на сторінку 
http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf  

 

ЯЯкк  ппррооййттии  
ііннддииввііддууааллььннуу  
ссппііввббеессііддуу?? 

1. Прийдіть на співбесіду. Під час співбесіди ми розглянемо решту заяви. 
Ми також повідомимо вам, яку допомогу ви можете отримати.  

2. Якщо ви не можете прийти на співбесіду: зв’яжіться з місцевим офісом 
CDJFS і перенесіть дату співбесіди. Якщо ви не зв’яжетеся з нами впродовж 
30 днів від дати подання цієї заяви, ми можемо скасувати вашу допомогу, і вам 
доведеться подавати заяву ще раз. Ви можете не приходити на співбесіду, якщо 
нам стане відомо про ваші труднощі (наприклад, хвороба або відсутність 
транспорту). 

----  ЗЗббеерреежжііттьь  ццюю  ссттооррііннккуу  ддлляя  ппооддааллььшшооггоо  ввииккооррииссттаанннняя..  ----

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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ЯЯккиийй  ттиипп  ппііддттввееррдджжеенннняя  ммеенніі  ппооттррііббеенн??  
У таблиці нижче перелічено документи, обов’язкові для програми, на яку ви подаєте заяву. Зверніться у місцевий 
офіс CDJFS, щоб отримати зразки документів для підтвердження. Якщо вам не вдасться зібрати всі документи, 
усе одно прийдіть на співбесіду і ми вам допоможемо.  
 Якщо ви не громадянин США та подаєте заяву лише на невідкладну медичну допомогу для іноземців, вам не 

потрібно підтверджувати своє громадянство, імміграційний статус чи надавати номер соціального страхування. 
 Обсяг продовольчої допомоги може збільшитися, якщо ви надасте підтвердження вказаних нижче витрат. 

Витрати на дитину/утриманця, аліменти на дітей, які не проживають із вами, витрати на житло та комунальні 
послуги, витрати на медичне обслуговування осіб з інвалідністю або віком від 60 років (зокрема рецепти). 

  

Фінансова 
допомога 

Продовольча 
допомога 

Медична 
допомога 

Сім’я  
та діти 

Медична 
допомога 

Особи похилого 
віку, з вадами 

зору або непра-
цездатні  

  

Підтвердження подання заявки на номер соціального страхування 
(якщо у вас його ще немає)     
Карта постійного жителя («зелена карта») або інший документ 
Служби імміграції та натуралізації, якщо ви не громадянин США      
Підтвердження громадянства США, якщо ви громадянин США     
Підтвердження доходу або інших надходжень (наприклад, платіжні 
квитанції, податкова картка, премії, аліменти на дитину)     
Нещодавні виписки з будь-яких банківських рахунків (наприклад, 
розрахункового, кредитного, ощадного)     
Підтвердження володіння транспортними засобами (наприклад, 
автомобілем, вантажівкою, мотоциклом, човном, житловим 
фургоном) 

    

Підтвердження поточної вартості акцій/облігацій, депозитних 
свідоцтв, страхування життя, трестів, щорічних виплат     
Підтвердження особистості     
Підтвердження будь-яких витрат на дитину чи утриманця     
Підтвердження будь-яких аліментів на дітей, які не проживають 
із вами     
Підтвердження будь-яких витрат на житло та комунальні послуги     
Підтвердження будь-яких витрат на медичне обслуговування осіб 
з інвалідністю або віком від 60 років (зокрема рецепти)     
Підтвердження будь-якого медичного страхування     
 

ККооллии  яя  ооттррииммааюю  
ддооппооммооггуу?? 

Фінансова та продовольча допомога. Програми фінансової та/або 
продовольчої допомоги набувають чинності із дня отримання заяви з вашим 
підписом і датою. Ваше право на допомогу визначається впродовж 30 днів від 
дати отримання заяви з вашим підписом і датою. 
Медична допомога. Програма медичної допомоги набуває чинності із дня 
отримання заяви з вашим підписом і датою. Ваше право на допомогу 
визначається впродовж 30 днів за умови, якщо ви не повідомите про свою 
інвалідність. Якщо ви повідомите про інвалідність, ваше право на допомогу буде 
визначено впродовж 90 днів. Ми також визначимо тип медичної допомоги 
протягом 3 місяців, перш ніж розглянемо вашу заяву. 

 

ЩЩоо  ррооббииттии,,  яяккщщоо  
ммеенніі  ппооттррііббннаа  їїжжаа  
ппрряяммоо  ззаарраазз?? 

Якщо вам потрібна продовольча допомога прямо зараз і ви її не 
отримуєте, виконайте зазначені нижче дії. Дайте відповіді на запитання 
на першій і другій сторінці заяви. Ви можете отримати продовольчу допомогу 
швидше. 

 

ЧЧии  ппооттррііббнноо  ббууттии  
ггррооммааддяянниинноомм    
ССШШАА??  

Ні. Нехай страх перед Службою громадянства та імміграції США (USCIS) не 
заважає вам отримувати потрібну допомогу для своєї сім’ї. Багато іммігрантів 
можуть отримувати фінансову, продовольчу та медичну допомогу. Окрім того, 
невідкладна медична допомога для іноземців надається незалежно від 
імміграційного статусу. 

 

ЯЯккіі  іінншшіі  ппооссллууггии  
ддооссттууппнніі?? 

Ви можете отримати право на такі інші послуги: допомога з догляду за 
дитиною, медичне обслуговування вагітних, витрати на житло, трудові навички 
та допомога з пошуку роботи. Щоб отримати ці послуги, можливо, потрібно буде 
написати окрему заяву. Розпитайте свого соціального працівника про ці послуги. 
Якщо вам потрібна фінансова допомога з догляду за дитиною, зверніться в 
місцевий окружний офіс CDJFS, щоб отримати заяву на допомогу за дитиною.    
----  ЗЗббеерреежжііттьь  ццюю  ссттооррііннккуу  ддлляя  ппооддааллььшшооггоо  ввииккооррииссттаанннняя..  ---- 
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ЗЗААППИИТТ  ННАА  ФФІІННААННССООВВУУ,,  ППРРООДДООВВООЛЛЬЬЧЧУУ  ТТАА  ММЕЕДДИИЧЧННУУ  ДДООППООММООГГУУ  
11..  ДДООППООММООГГАА  ЗЗ  ННААППИИССААННННЯЯ  ЗЗААЯЯВВИИ  ННАА  РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЮЮ  ВВИИББООРРЦЦЯЯ  
Якщо ви не зареєстровані для голосування за місцем проживання, чи хочете ви зараз зареєструватися на 
голосування? 

 ТАК, я хочу зареєструватися на голосування.  НІ, я не хочу реєструватися на голосування. 
Якщо ви не виберете жоден пункт, ми вважатимемо,  

що ви не хочете зараз реєструватися на голосування.  
22..  ВВііддооммооссттіі  ппрроо  вваасс  ((ззааяяввннииккаа)) 

Заповніть цей розділ від свого імені або особи, за яку ви подаєте заяву. Для використання лише в офісі 
Дата отримання:   

Номер заяви:   

Номер справи:   

Прискорена продовольча допомога:  
  Так   Ні 

PRC:   Так   Ні 

Допомога з догляду за дитиною  
  Так   Ні 

Ім’я По батькові 
(ініціали) 

Прізвище 

Чи є у вас перелічені 
нижче вади? 

Чи потрібні вам перелічені нижче послуги? 

 Вади зору 
 Вади слуху  

 Перекладач 
 Сурдоперекладач 

 Інше: 
______________________ 

Ви або інші особи, які проживають із вами, коли-небудь отримували фінансову, продовольчу 
чи медичну допомогу?  Так  Ні 
Якщо так, хто: ________________________________ Де (місто/округ/штат): ______________________________ 
33..  ЗЗвв’’яяззоокк  іізз  ввааммии 
Заповніть цей розділ від свого імені або особи, за яку ви подаєте заяву.  
Вулиця, будинок  Поставте прапорець, якщо ви безпритульні 

Місто  Округ  Штат  Поштовий індекс  

Номер телефону 

( ) 
Коли найкраще 
телефонувати 

Додатковий номер телефону 

( ) 

Адреса електронної пошти 

Поштова адреса (якщо відрізняється): 
Вулиця, будинок 

Місто Округ Штат Поштовий індекс 

44..  РРооззддіілл  ддлляя  ввппооввнноовваажжееннооггоо  ппррееддссттааввннииккаа 
Уповноважений представник — це особа, яка допомагає заявнику подавати заяву. Якщо ви заповнюєте цю форму як 
уповноважений представник, зазначте вказані нижче відомості.  
Ім’я По батькові 

(ініціали) 
Прізвище 

Вулиця, будинок 

Місто Округ Штат  Поштовий індекс  

Номер телефону 
( ) 

Коли найкраще 
телефонувати 

Додатковий номер телефону 

( ) 

Адреса електронної пошти 

55..  ППііддппиисс 
Підпис заявника або вповноваженого представника  Ім’я друкованими літерами Дата  
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66..  ППооввііддооммттее,,  ччии  ппооттррііббннаа  вваамм  ппррооддооввооллььччаа  ддооппооммооггаа  ппрряяммоо  ззаарраазз 
Відповіді на ці запитання допоможуть нам визначити, чи можете ви отримати продовольчу допомогу 
швидше. 
Скільки осіб проживає з вами, а також купує, готує та споживає їжу? __________________________ 
Дайте відповіді на запитання лише стосовно осіб, які купують, готують і споживають їжу з вами. 

Ваш загальний валовий дохід до сплати податків за поточний місяць становить менше 
150 дол. США?  Так  Ні 

Ваш загальний чистий дохід після сплати податків і оплати за житло, витрат 
на дитину/утриманця чи аліментів за поточний місяць становить нуль?  Так   Ні 

Ваші загальні ресурси в готівці, на розрахунковому та ощадному рахунках становлять 
менше 100 дол. США? 

 Так  Ні 

Щомісячна плата за оренду, іпотечний кредит і комунальні послуги (газ, 
електроенергія, вода та телефон тощо) становлять суму, більшу за ваш загальний 
щомісячний валовий дохід до сплати податків? 

 Так  Ні 

Ви мігрант чи сезонний сільськогосподарський робітник?  Так  Ні 
 

 

77..  ООссооббии  уу  вваашшіійй  ооссеелліі 
Зазначте всіх, хто проживає з вами, навіть якщо вони не подають заяву. Зазначте своє ім’я першим. 
Якщо вам потрібно більше місця, вкладіть додатковий аркуш паперу. 

 Номер соціального страхування. Укажіть номер соціального страхування особи, яка подає заяву на 
фінансову, продовольчу або медичну допомогу. Не потрібно вказувати номер соціального страхування 
особи, яка подає заявку на невідкладну медичну допомогу для іноземців. 

 Громадянство США. Зазначте, чи є особа, яка подає заяву на фінансову, продовольчу або медичну 
допомогу, громадянином США. 

 Стать. Якщо ваша сім’я подає заяву лише на продовольчу допомогу, указувати стать не потрібно. 
 Раса/національність. Відповідно до розділу VI Закону про громадянські права від 1964 року ми можемо 

вимагати відомості про расову чи етнічну приналежність (іспанська чи латиноамериканська). Якщо ви не 
хочете повідомляти цю інформацію, це ніяк не вплине на вашу справу. Якщо ви не надасте цю інформацію, 
наш працівник заповнить це поле за вас. 

Ім’я 
(ім’я та прізвище) 

Родинні зв’язки 
(чоловік/дружина, 
син, друг тощо) 

Номер 
соціального 
страхування 

Дата 
народження 

Стать 
 

Укажіть 
Ч або Ж 

Грома-
дянство 

США 
Укажіть 
Т або Н Раса 

Іспанець або 
латиноамери-

канець 
Укажіть 
Т або Н 

 
Я 

      

        

        

        

        

Ви одружені?  Так  Ні Ім’я чоловіка/дружини:  __________________________________________________________  

Ви або особа, за яку ви подаєте заяву, вагітні? Укажіть, якщо подаєте заяву на фінансову або медичну допомогу. 
 Так   Ні Якщо так, то хто?  _________________________________________________________________________  

Ви або особа, за яку ви подаєте заяву, потребує обслуговування в домі для престарілих чи догляд на дому? 
 Так   Ні  Якщо так, то хто?  _________________________________________________________________________  

Зазначте бажану мову. Усне мовлення:  _______________________  Письмо:  _________________________  
 



JFS 07200 –UKR (оновлено 12.2012 р.) Сторінка 3 з 4 

77..  ООссооббии  уу  вваашшіійй  ооссеелліі  ((ппррооддооввжжеенннняя)) 
Чи проживають із вами особи віком від 60 років?  Так  Ні 
Якщо так, дайте відповіді на запитання у цьому розділі. Якщо ні, перейдіть до розділу 8.  
Ця особа отримує пенсію з інвалідності?  Так  Ні 
Якщо так, з якого джерела?  ________________________________________________________________________  
Ця особа нездатна готувати їжу через свою інвалідність?  Так  Ні 

Якщо ви відповіли «так» на три останні запитання, ця особа хоче отримувати продовольчу 
допомогу окремо від інших осіб у вашій оселі?  Так   Ні 

 
 

88..  ВВаашшіі  ффііннааннссии 
Ви або інші особи у вашій оселі отримають прибуток цього місяця?  Так   Ні 

До прибутку належать всі кошти, які ви та особи, що проживають у вашій оселі, отримуєте (заробітна плата, аліменти 
на дитину, подружня допомога, медичне забезпечення, допомога з інвалідності, пенсія, компенсація робітникам, 
соціальне страхування, дохід за програмою «Додатковий дохід із соціального забезпечення» (SSI) тощо). 

Якщо так, заповніть таблицю нижче. 

Ім’я Тип прибутку 
Розмір прибутку 

(до сплати податків) 
Частота отримання 

(щотижня, двічі на тиждень тощо) 

Дата 
останнього 
отримання 

     

     

 
Яку суму ви та особи у вашій оселі маєте в готівці, на розрахунковому чи ощадному рахунках 
(щорічні виплати, акції чи облігації)? 
Укажіть приблизну загальну суму: $  __________________________________________________________________ 
Хтось у вашій оселі покидав чи втрачав роботу впродовж останніх 60 днів?  Так   Ні 
Якщо так, то хто? ____________________________________ Коли?  ________________________________________ 
З якої причини?  ___________________________________________________________________________________ 
Хтось у вашій оселі страйкує?  Так  Ні 
Якщо так, то хто?  __________________________________________________________________________________ 

 
 

99..  ВВаашшіі  ввииттррааттии    
На що ви та особи у вашій оселі витрачаєте кошти? Позначте всі відповідні варіанти. Укажіть розмір 
кожної витрати. 

 Витрати на догляд за дитиною чи утриманця 
Приблизна сума на місяць: $  __________________________  
Якщо вам потрібна фінансова допомога з догляду за дитиною, зверніться у місцевий окружний офіс CDJFS, щоб 
отримати заяву на допомогу за дитиною. 

 Аліменти на дитину, подружня допомога, медичне обслуговування 
Приблизна сума на місяць: $  __________________________  

 Витрати на медичне обслуговування непрацездатної особи або особи віком від 60 років.  
Сюди входять витрати на оплату медичних рахунків, рецептів, медичного страхування та інших медичних послуг. 
Не вказуйте тут витрати на медичне обслуговування, які ви вказали в запитанні вище.  
Приблизна сума на місяць: $  __________________________  

 Оренда/іпотечний кредит 
Приблизна сума на місяць: $  __________________________  
Комунальні послуги. Нижче вкажіть комунальні послуги, які ви оплачуєте.  Електроенергія  
Ви платите за опалення та/або  
кондиціонування? 

 Так   Ні 

 Газ 
 Телефон 
 Вивезення сміття 

 Вода  
 Каналізація 
 Інше 
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  1100..  ППііддппиисс  ооссооббии,,  яяккаа  ззааппооввннююєє  ццюю  ззааяяввуу 

Підписуючи цю заяву, я: 
• розумію запитання в цій формі та під страхом покарання за неправдиві свідчення підтверджую, що всі мої 

відповіді правильні та повні, наскільки мені відомо, зокрема інформація про громадянство або імміграційний 
статус усіх членів сім’ї, які подають заяву на допомогу; 

• під страхом покарання за неправдиві свідчення заявляю, що я повідомив(-ла) про всі пенсії та інші фінансові 
виплати, до яких я та/або мій чоловік (дружина) маємо інтерес; 

• розумію та погоджуюся надати документи для підтвердження сказаного мною; 
• розумію та погоджуюся, що CDJFS може звертатися до інших осіб або організацій, щоб отримати потрібне 

підтвердження мого права на допомогу та визначити її рівень; 
• розумію, що, підписуючи цю заяву та отримуючи фінансову допомогу Works First від штату Огайо, я надаю 

штату Огайо всі права на догляд за дитиною/чоловіком(дружиною), які належать мені та/або моїм малолітнім 
дітям, під час дії фінансової допомоги Works First від штату Огайо; 

• розумію, що, підписуючи цю заяву та отримуючи безкоштовну медичну допомогу, я надаю штату Огайо всі 
права на медичне обслуговування та будь-які виплати третьою стороною за медичне обслуговування, які 
належать мені та/або моїм малолітнім дітям, під час дії безкоштовної медичної допомоги; 

• розумію, що мені, можливо, доведеться співпрацювати з агентством стягнення аліментів для встановлення 
батьківства або встановлення чи отримання аліментів. Якщо мені доведеться співпрацювати з агентством 
стягнення аліментів, заяву буде подано від мого імені. Я також розумію: якщо мені не доведеться 
співпрацювати з агентством стягнення аліментів, я можу подати заяву на стягнення аліментів, заповнивши JFS 
07076 «Заяву на стягнення аліментів»; 

• розумію, що в деяких випадках мені, можливо, доведеться дати згоду на звернення до потрібних осіб чи 
організацій департаментом CDJFS, щоб визначити моє право на допомогу. 

Підпис заявника або вповноваженого представника 
Відношення до заявника, якщо 

ви вповноважений представник Дата 
   

 
1111..  ДДііїї  ппіісслляя  ззааппооввннеенннняя  цціієєїї  ззааяяввии 

Подайте цю заяву в місцевий окружний Департамент зайнятості та сім’ї. 
Щоб знайти наш офіс у своєму окрузі, перейдіть на сторінку 

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

ВВаашшіі  ццииввііллььнніі  ппрраавваа 

Відповідно до федерального закону та правил Міністерства сільського господарства США (USDA), Міністерства 
охорони здоров’я та соціального забезпечення США (HHS), Департаменту зайнятості та сім’ї штату Огайо (ODJFS) 
та місцевого окружного Департаменту зайнятості та сім’ї (CDJFS) ми не повинні проявляти дискримінацію 
до людей на основі їх раси, кольору шкіри, національного походження, статі, віку або інвалідності. Відповідно 
до Закону про харчові продукти й харчування та політики Міністерства сільського господарства США (USDA) 
дискримінація також заборонена на основі релігії або політичних переконань. 

Щоб подати скаргу на дискримінацію, пишіть або телефонуйте в Міністерство сільського господарства США 
(USDA), Міністерство здоров’я та соціального забезпечення США (HHS) або Департамент зайнятості та сім’ї штату 
Огайо (ODJFS). 

Пишіть або телефонуйте: 
Міністерство сільського 
господарства США (USDA) 
Director, Office of Civil Rights 
Room 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20250-9410 
(202) 720-5964 (звуковий і 
дуплексний зв’язок) 

Пишіть або телефонуйте: 
Міністерство здоров’я 
та соціального забезпечення 
США (HHS) 
Region V, Office of Civil Rights 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, Illinois 60601 
(312) 886-2359 (звуковий зв’язок) 
(312) 353-5693 (дуплексний зв’язок) 
(312) 886-1807 (факс) 

Пишіть або телефонуйте: 
Департамент зайнятості та сім’ї 
штату Огайо (ODJFS) 
Bureau of Civil Rights 
30 E. Broad St., 30th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 644-2703 (звуковий зв’язок) 
1-866-227-6353 (безкоштовно) 
(614) 752-6381 (факс) 
1-866-221-6700 (TTY) 

USDA, HHS та ODJFS — це постачальники та роботодавці з рівними можливостями. 
 


