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Bộ Dịch Vụ Việc Làm và Gia Đình Ohio  

YYÊÊUU  CCẦẦUU  HHỖỖ  TTRRỢỢ  TTIIỀỀNN  MMẶẶTT,,  TTHHỰỰCC  PPHHẨẨMM  VVÀÀ  YY  TTẾẾ  
 

 
Phần Dành Cho Văn Phòng – Quý vị sẽ được cung cấp ngày giờ hẹn sau khi quý vị hoàn tất đơn đề nghị sau đây.   

Ngày Hẹn:       Giờ Hẹn:       
 

LLààmm  tthhếế  nnààoo  đđểể  ttôôii  nnộộpp  
đđơơnn  đđềề  nngghhịị  hhỗỗ  ttrrợợ??  

Quý vị sẽ cần: 
1. Hoàn tất đơn đề nghị này. 
2. Nộp đơn đề nghị này lên Bộ Dịch Vụ Việc Làm và Gia Đình Hạt (CDJFS) tại địa phương của 

quý vị. 
3. Hoàn tất buổi phỏng vấn. 
4. Cung cấp bằng chứng xác minh cho các chương trình mà quý vị nộp đơn đề nghị. Bằng 

chứng xác minh được giải thích ở trang tiếp theo. 
 

QQuuýý  vvịị  ccóó  ccầầnn  ggiiúúpp  đđỡỡ  
hhooàànn  ttấấtt  đđơơnn  đđềề  nngghhịị  
nnààyy  kkhhôônngg?? 

1. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của quý vị: CDJFS sẽ đề nghị một người nào 
đó có thể giúp quý vị hiểu được những câu hỏi trong đơn đề nghị này và buổi phỏng vấn. 

2. Nếu quý vị có một khuyết tật, khiếm thính hay khiếm thị: Chúng tôi sẽ giúp quý vị hoàn tất 
đơn đề nghị này và buổi phỏng vấn. 

3. Chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị vào những lúc khác, như: Khi quý vị báo cáo những thay 
đổi, hoặc khi quý vị có câu hỏi về hồ sơ của quý vị. 

 

LLààmm  tthhếế  nnààoo  đđểể  ttôôii  hhooàànn  
ttấấtt  đđơơnn  đđềề  nngghhịị  nnààyy?? 

1. Điền đầy đủ đơn đề nghị này: Trả lời nhiều câu hỏi mà quý vị có thể trong đơn đề nghị 
này. Quý vị có quyền nộp đơn đề nghị hỗ trợ vào ngày mà quý vị liên hệ CDJFS địa phương 
của quý vị. 

2. Nếu quý vị không thể điền đầy đủ đơn đề nghị hôm nay: Điền vào một trang của đơn đề 
nghị với đầy đủ tên, địa chỉ, và chữ ký của quý vị, nộp lại cho văn phòng CDJFS địa phương 
của quý vị để chúng tôi có thể hỗ trợ từ ngày hôm nay nếu quý vị đủ điều kiện. Quý vị có thể 
điền đầy đủ phần còn lại trong đơn đề nghị tại nhà và nộp lại cho văn phòng CDJFS của quý 
vị.  

3. Nộp đơn cho một người khác: Quý vị có thể chọn một người nào đó nộp đơn đề nghị hỗ trợ 
cho quý vị. Người này được gọi là người đại diện được ủy quyền. Nếu quý vị đang nộp đơn 
cho một người khác, hãy trả lời những câu hỏi mà chúng có liên quan đến người đó. 

 

TTôôii  nnộộpp  llạạii  đđơơnn  đđềề  nngghhịị    
nnààyy  ởở  đđââuu?? 

1. Nộp lại đơn đề nghị cho văn phòng CDJFS địa phương của quý vị: Điều này sẽ bắt đầu 
quy trình nộp đơn đề nghị đối với tất cả các chương trình hỗ trợ. Giờ làm việc khác nhau tùy 
theo hạt. Để tìm kiếm văn phòng hạt của quý vị, hãy vào 
http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf 

 

LLààmm  tthhếế  nnààoo  đđểể  ttôôii  hhooàànn  
ttấấtt  bbuuổổii  pphhỏỏnngg  vvấấnn  ttrrựựcc  
ttiiếếpp??  

1. Đến tham dự phỏng vấn: Trong buổi phỏng vấn này, chúng tôi sẽ hoàn tất phần còn lại 
của quy trình nộp đơn. Chúng tôi cũng sẽ cho quý vị biết loại hỗ trợ nào mà quý vị có thể nhận 
được. 

2. Nếu quý vị không thể đến tham dự phỏng vấn: Quý vị phải liên hệ CDJFS địa phương 
của quý vị và xếp lại lịch phỏng vấn của quý vị. Nếu quý vị không liên hệ với chúng tôi trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn đề nghị này, chúng tôi có thể từ chối chương trình hỗ 
trợ của quý vị và quý vị sẽ phải nộp đơn lại. Quý vị có thể không phải đến tham dự buổi phỏng 
vấn nếu chúng tôi xác định rằng quý vị đáp ứng điều kiện khó khăn như bệnh tật hoặc không 
có phương tiện vận chuyển. 

----  VVuuii  llòònngg  ggiiữữ  llạạii  ttrraanngg  nnààyy  đđểể  llưưuu  hhồồ  ssơơ  ccủủaa  qquuýý  vvịị..  ----

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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TTôôii  ccầầnn  llooạạii  bbằằnngg  cchhứứnngg  xxáácc  mmiinnhh  nnààoo??  
Bảng dưới đây liệt kê những mục yêu cầu cho từng chương trình mà quý vị đang nộp đơn đề nghị. Hãy liên hệ CDJFS địa phương 
của quý vị để biết về những ví dụ hồ sơ mà quý vị có thể sử dụng như là bằng chứng. Nếu quý vị không thể đem tất cả hồ sơ, dù 
sao thì hãy đến buổi phỏng vấn và chúng tôi sẽ giúp quý vị. 
 Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ và chỉ nộp đơn đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp ngoại kiều, quý vị không cần phải xác minh 

tình trạng công dân hoặc tình trạng nhập cư của mình, hoặc cung cấp số an sinh xã hội. 
 Khoản hỗ trợ thực phẩm của quý vị có thể tăng lên nếu quý vị cũng đem theo bằng chứng về những chi phí sau đây: nuôi 

dưỡng trẻ/người phụ thuộc, cấp dưỡng nuôi trẻ được thanh toán cho trẻ không sống với quý vị, nhà ở, tiện ích, các chi phí y tế 
cho những người khuyết tật hoặc cho những người trên 60 tuổi (bao gồm cả toa thuốc). 

  

Hỗ trợ 
Tiền Mặt  

Hỗ Trợ Thực 
Phẩm  

Hỗ Trợ  
Y Tế  

Gia đình  
và trẻ em  

Hỗ Trợ  
Y Tế   

Người cao 
tuổi, người mù 
hoặc khuyết 

tật 

  

Bằng chứng rằng quý vị đã nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội (nếu quý vị chưa có)      
Thẻ Thường Trú Nhân ("thẻ xanh") hoặc hồ sơ INS khác nếu không phải là công 
dân Hoa Kỳ      
Bằng chứng về tư cách công dân Hoa Kỳ nếu là công dân Hoa Kỳ     
Bằng chứng về thu nhập hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác mà hộ gia đình của quý 
vị được hưởng (như bản lưu chi phiếu tiền lương, bản kê khai thuế, công văn khen 
thưởng, cấp dưỡng nuôi trẻ) 

    

Bảng kê các tài khoản ngân hàng gần đây (như chi phiếu, hội tín dụng, tiết kiệm)     
Bằng chứng về sở hữu phương tiện (như xe ôtô, xe tải, xe môtô, thuyền, RV)     
Bằng chứng về giá trị hiện tại của cổ phần/trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, bảo hiểm 
nhân thọ, tín phiếu, tiền trợ cấp hàng năm     
Bằng chứng về nhận dạng     
Bằng chứng về bất kỳ chi phí nuôi dưỡng trẻ/người phụ thuộc     
Bằng chứng về bất kỳ khoản cấp dưỡng nuôi trẻ được thanh toán cho trẻ không 
sống với quý vị     
Bằng chứng về bất kỳ chi phí nhà ở và tiện ích     
Bằng chứng về bất kỳ khoản chi phí y tế cho những người khuyết tật hoặc cho 
những người trên 60 tuổi (bao gồm cả toa thuốc)     
Bằng chứng về bất kỳ bảo hiểm sức khỏe     
 

KKhhii  nnààoo  tthhìì  ttôôii  ssẽẽ  nnhhậậnn  
đđưượợcc  hhỗỗ  ttrrợợ?? 

Hỗ trợ tiền mặt và thực phẩm: Chúng tôi căn cứ vào điều kiện hội đủ đối với các chương trình 
hỗ trợ tiền mặt và/hoặc thực phẩm vào ngày mà chúng tôi nhận được đơn đề nghị có ký tên và đề 
ngày của quý vị. Điều kiện hội đủ của quý vị đối với những chương trình này được quyết định trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn đề nghị có ký tên và đề ngày của quý vị. 
Hỗ trợ y tế: Chúng tôi căn cứ vào điều kiện hội đủ đối với hỗ trợ y tế vào ngày mà chúng tôi nhận 
được đơn đề nghị có ký tên và đề ngày của quý vị. Điều kiện hội đủ của quý vị sẽ được quyết định 
trong vòng 30 ngày trừ khi quý vị đang khẳng định về một tình trạng khuyết tật. Nếu quý vị đang 
khẳng định về một tình trạng khuyết tật, điều kiện hội đủ của quý vị sẽ được quyết định trong vòng 
90 ngày. Chúng tôi cũng sẽ khảo sát thêm về khoản hỗ trợ y tế trong vòng 3 tháng trước tháng mà 
chúng tôi nhận được đơn đăng ký của quý vị. 

 

NNếếuu  ttôôii  ccầầnn  
tthhựựcc  pphhẩẩmm  
nnggaayy  llậậpp  ttứứcc  
tthhìì  ssaaoo?? 

Nếu quý vị cần hỗ trợ thực phẩm ngay lập tức, và hiện không đang nhận hỗ trợ: Trả 
lời những câu hỏi ở trang một và hai trong đơn đề nghị. Quý vị có thể đủ điều kiện được nhận hỗ 
trợ thực phẩm nhanh hơn. 

 

TTôôii  ccóó  pphhảảii  llàà  CCôônngg  
DDâânn  kkhhôônngg??  

Không. Xin đừng để nỗi lo ngại về Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) gây trở ngại quý vị trong 
việc tìm kiếm hỗ trợ cần thiết cho gia đình của quý vị. Nhiều người nhập cư vẫn có thể nhận được 
hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm, và y tế. Ngoài ra, cũng có hỗ trợ y tế khẩn cấp dành cho ngoại kiều mà 
không liên quan đến tình trạng nhập cư của quý vị. 

 

CCòònn  ccóó  nnhhữữnngg  ddịịcchh  vvụụ    
kkhháácc  nnààoo?? 

Quý vị có thể đủ điều kiện được nhận các dịch vụ khác như: Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ, chăm sóc 
tiền sản, chi phí nhà ở, kỹ năng làm việc, và giúp có việc làm. Những dịch vụ này có thể yêu cầu 
một đơn đề nghị riêng. Hãy hỏi nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị về những dịch vụ này. Nếu quý 
vị cần giúp đỡ về các chi phí nuôi dưỡng trẻ, hãy liên hệ CDJFS địa phương của quý vị để biết cách 
nộp đơn đề nghị nuôi dưỡng trẻ. 
 

----  VVuuii  llòònngg  ggiiữữ  llạạii  ttrraanngg  nnààyy  đđểể  llưưuu  hhồồ  ssơơ  ccủủaa  qquuýý  vvịị..  ---- 
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YYÊÊUU  CCẦẦUU  HHỖỖ  TTRRỢỢ  TTIIỀỀNN  MMẶẶTT,,  TTHHỰỰCC  PPHHẨẨMM,,  VVÀÀ  YY  TTẾẾ  
11..  ĐĐƠƠNN  ĐĐỀỀ  NNGGHHỊỊ  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  BBẦẦUU  CCỬỬ  ĐĐÍÍNNHH  KKÈÈMM  --  CCÓÓ  HHỖỖ  TTRRỢỢ  
Nếu quý vị không được đăng ký bầu cử ở nơi quý vị đang sống bây giờ, quý vị có muốn nộp đơn đăng ký bầu cử ở đây  
hôm nay không? 

 CÓ, tôi muốn đăng ký bầu cử.  KHÔNG, tôi không muốn đăng ký bầu cử. 
Nếu quý vị không đánh dấu chọn vào ô nào, quý vị sẽ được xem là đã  

quyết định không đăng ký bầu cử vào lúc này.  
22..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  vvềề  qquuýý  vvịị  ((nnggưườờii  nnộộpp  đđơơnn)) 
Điền đầy đủ phần này cho quý vị hoặc cho người mà quý vị đang nộp đơn cho  
họ. 

Phần Dành Cho Văn Phòng 
Ngày Nhận:   

Đơn Đề Nghị Số:   

Hồ Sơ Số:   

Hỗ Trợ Thực Phẩm Nhanh:   Có   Không 

Yêu Cầu PRC:                Có   Không 

Yêu Cầu Nuôi Dưỡng Trẻ  Có   Không 

Tên Tên Đệm Viết Tắt 

Họ 

Quý vị có phải: Quý vị có cần bất kỳ dịch vụ nào sau đây không? 

 Khiếm Thị 
 Khiếm Thính  

 Thông Dịch 
 Ngôn Ngữ Ký Hiệu 

 Khác: 
______________________ 

Quý vị, hoặc bất kỳ người nào sống cùng với quý vị, có nhận được hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm, hoặc y  
tế không?   Có   Không 
Nếu có, ai: ________________________________ Ở đâu (Thành phố/Hạt/Tiểu bang): ______________________________ 
33..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  ccáácchh  lliiêênn  hhệệ  vvớớii  qquuýý  vvịị   
Điền đầy đủ phần này cho quý vị hoặc cho người mà quý vị đang nộp đơn cho họ.  
Địa Chỉ Đường  Đánh dấu chọn ở đây nếu quý vị không có nhà 

Thành Phố  Hạt  Tiểu Bang  Mã vùng (Zip)  

Số Điện Thoại 

(           ) 

Thời Gian Gọi Điện 
Tốt Nhất 

Số Điện Thoại Khác 

 (           ) 

Địa Chỉ E-mail 

Địa Chỉ Gửi Thư (nếu khác): 
Địa Chỉ Đường 

Thành Phố Hạt Tiểu Bang Mã vùng (Zip) 

44..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  qquuýý  vvịị  ccóó  pphhảảii  llàà  đđạạii  ddiiệệnn  đđưượợcc  ủủyy  qquuyyềềnn  kkhhôônngg   
Người đại diện được ủy quyền là một người hỗ trợ người nộp đơn hoàn tất quy trình nộp đơn. Nếu quý vị đang điền mẫu đơn này với tư cách là người  
đại diện được ủy quyền, vui lòng điền vào phần sau đây.  
Tên Tên Đệm Viết  

Tắt 
Họ 

Địa Chỉ Đường 

Thành Phố Hạt Tiểu Bang  Mã vùng (Zip)  

Số Điện Thoại 
 (           ) 

Thời Gian Gọi Điện 
Tốt Nhất 

Số Điện Thoại Khác 

 (           ) 

Địa Chỉ E-mail  

55..  KKýý  TTêênn  ỞỞ  ĐĐââyy 
Chữ Ký của Người Nộp Đơn hoặc Người Đại Diện  
Được Ủy Quyền   

Tên Viết In  Ngày  
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66..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  nnếếuu  qquuýý  vvịị  ccầầnn  hhỗỗ  ttrrợợ  tthhựựcc  pphhẩẩmm  nnggaayy  llậậpp  ttứứcc 
Những câu hỏi sau sẽ giúp chúng tôi quyết định liệu quý vị có đủ điều kiện được nhận các quyền lợi hỗ trợ thực phẩm 
nhanh hơn không. 
Có bao nhiêu người sống cùng quý vị và mua,chuẩn bị và dung bữa cùng quý vị? __________________________ 
 

Trả lời những câu hỏi sau đây đối với những người mua, chuẩn vì và dung bữa với quý vị. 

Tổng thu nhập gộp trước thuế tháng hiện tại của quý vị có thấp hơn $150 không?  Có  Không 

Tổng thu nhập thực sau thuế và khoản thanh toán cho những việc như chi phí nhà ở, chi phí nuôi 
dưỡng trẻ/người phụ thuộc, hoặc các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi trẻ của quý vị cho tháng hiện 
tại có bằng không hay không? 

 Có  Không 

Tổng các nguồn trong tài khoản tiền mặt, chi phiếu, và tiết kiệm của quý vị có dưới $100 không?  Có  Không 

Khoản tiền thuê hàng tháng hoặc thế chấp và các tiện ích (như gas, điện, nước, và điện thoại) có cao 
hơn tổng thu nhập gộp hàng tháng trước thuế của quý vị không?  Có  Không 

Quý vị có phải là nhân viên nông trại di cư hay theo thời vụ không?  Có  Không 
 
 

77..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  vvềề  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  nnhhàà  qquuýý  vvịị 
Quý vị phải liệt kê tất cả những người sống cùng quý vị cho dù họ không nộp đơn.   Xin đừng quên liệt kê tên của 
quý vị trước. Nếu quý vị cần thêm chỗ, hãy đính kèm một tờ giấy riêng biệt. 

 Số An Sinh Xã Hội: Quý vị chỉ phải liệt kê một số an sinh xã hội của bất kỳ người nào đang nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền 
mặt, thực phẩm, hoặc y tế. Quý vị không phải cung cấp số an sinh xã hội cho người nào đang nộp đơn đề nghị hỗ trợ y tế 
khẩn cấp ngoại kiều. 

 Công Dân Hoa Kỳ:  Quý vị chỉ phải nêu rõ liệu có một người nào đó là công dân Hoa Kỳ hay không nếu họ đang nộp đơn 
đề nghị hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm, hoặc y tế. 

 Giới tính:  Nếu hộ gia đình của quý vị chỉ nộp đơn đề nghị hỗ trợ thực phẩm, quý vị không phải hoàn tất câu hỏi giới tính 
này. 

 Chủng tộc/ Sắc tộc:  Đề mục VI trong Đạo Luật về Quyền Công Dân năm 1964 cho phép chúng tôi hỏi về thông tin 
chủng tộc/sắc tộc (người gốc Nam Mỹ hoặc người Latino). Nếu quý vị không muốn cung cấp cho chúng tôi những thông tin 
này, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp cho chúng tôi những thông tin này, 
nhân viên sẽ điền một câu trả lời. 

Tên 
(Tên, Họ) 

Mối quan hệ với 
quý vị 

(vợ hay chồng, 
con trai, bạn bè 

v.v.) Số an sinh xã hội Ngày sinh 

Giới 
tính 

 
Viết 
Nam 

hay Nữ 

Công 
dân Mỹ 

Viết 
Đúng 

hay Sai Chủng tộc 

Người gốc  
Nam Mỹ 

hay  
người  
Latino  

Viết 
Đúng hay  

Sai 
 

Bản thân 
      

        

        

        

        

Quý vị đã kết hôn chưa?    Có   Không Tên vợ hay chồng:  ________________________________________________________ 

Quý vị hay có ai trong những người quý vị nộp đơn cho, có đang mang thai hay không? Chỉ trả lời nếu nộp đơn xin hỗ trợ tiền mặt hay y tế. 
 Có   Không Nếu có, ai? ______________________________________________________________________________ 

Quý vị hay có ai trong những người quý vị nộp đơn cho, có cần nhà điều dưỡng / chăm sóc tại nhà không?                                                              
 Có   Không Nếu có, ai? _____________________________________________________________________________ 

Ngôn ngữ yêu thích của quý vị là gì? Nói:  ___________________________ Viết:  _________________________ 
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77..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  vvềề  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  nnhhàà  qquuýý  vvịị  ((ttiiếếpp  tthheeoo)) 
Có ai trên 60 tuổi không?  Có   Không  
Nếu có, hãy trả lời những câu hỏi trong phần này. Nếu không, vui lòng bỏ qua đến câu hỏi 8. 

Những) người này có đang nhận các quyền lợi khuyết tật không?  Có   Không  
Nếu có, từ nguồn nào? ___________________________________________________________________________ 
(Những) người này không thể chuẩn bị bữa ăn do khuyết tật phải không?  Có   Không 

Nếu quý vị trả lời là “Có” cho ba câu hỏi cuối cùng, (những) người này có muốn nhận hỗ trợ thực  
phẩm riêng biệt với những người khác mà quý vị sống cùng không?  Có   Không 

 
 

88..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  vvềề  ttààii  cchhíínnhh  ccủủaa  qquuýý  vvịị 
Quý vị hoặc những người trong gia đình của quý vị sẽ nhận được thu nhập trong tháng này không?  Có   Không 

Thu nhập nghĩa là tất cả các khoản tiền mà quý vị và những người trong gia đình của quý vị nhận được như khoản tiền kiếm được 
từ việc làm, cấp dưỡng nuôi trẻ/hỗ trợ sau ly hôn/hỗ trợ y tế, các quyền lợi khuyết tật, quyền lợi hưu trí, Bồi Thường Cho Công 
Nhân, An Sinh Xã Hội, SSI, Phúc Lợi Cựu Chiến Binh, v.v. 

Nếu có, vui lòng điền đầy đủ bảng dưới đây. 

Tên Loại thu nhập 
Số Thu Nhập  
(trước thuế)) 

Tần Suất Nhận  
(hàng tuần, hai lần một tuần, 

v.v.) 
Ngày Nhận Cuối  

Cùng 
     

     

 
Quý vị và những người trong gia đình của quý vị có bao nhiêu trong tiền mặt, chi phiếu, hoặc tiết kiệm  
(như tài khoản ngân hàng, tiền trợ cấp hàng năm, cổ phiếu, hoặc trái phiếu) 
Ước tính mức tổng cộng:  $__________________________________________________ 
Có bất kỳ người nào trong gia đình của quý vị bỏ việc hoặc mất việc trong vòng 60 ngày qua không?   
  Có         Không  
Nếu có, ai?  ______________________________________________ Khi nào? _______________________________ 
Vì lý do gì? __________________________________________________________________________________ 

Có bất kỳ người nào trong gia đình của quý vị tham gia đình công không?  Có   Không  
Nếu có, ai?  ______________________________________________________________________________________ 

 
 

99..  CChhoo  cchhúúnngg  ttôôii  bbiiếếtt  vvềề  ccáácc  kkhhooảảnn  cchhii  pphhíí  ccủủaa  qquuýý  vvịị      
Quý vị và những người trong gia đình của quý vị phải thanh toán những chi phí nào? Đánh dấu tất cả nếu  
áp dụng. Liệt kê số tiền cho từng khoản chi phí. 

  Chi phí chăm sóc ban ngày cho trẻ hoặc (những) người phụ thuộc khác 
Số tiền ước tính thanh toán một tháng:  $ ___________________  
Nếu quý vị cần giúp đỡ về các chi phí nuôi dưỡng trẻ, hãy liên hệ CDJFS địa phương của quý vị để biết cách nộp đơn đề nghị nuôi  
dưỡng trẻ. 

  Các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi trẻ/hỗ trợ sau ly hôn/hỗ trợ y tế 
Số tiền ước tính thanh toán một tháng:  $ ___________________ 

 Chi phí y tế cho bất kỳ người nào khuyết tật hoặc trên 60 tuổi. Bao gồm những chi phí như hóa đơn y tế, toa thuốc, phí 
bảo hiểm sức khỏe, hoặc các dịch vụ y tế khác.  Không bao gồm các khoản thanh toán hỗ trợ y tế mà quý vị đã đánh dấu vào ô chọn ở 
trên.  Số tiền ước tính thanh toán một tháng:  $ _________________________ 

  Các khoản thanh toán tiền thuê/thế chấp 
Số tiền ước tính thanh toán một tháng:  $ ______________________ 

Tiện ích – Vui lòng đánh dấu các tiện ích mà quý vị thanh toán cho phần dưới đây.  Điện  
Quý vị có thanh toán cho khoản sưởi 
ấm và/hoặc điều hòa không khí 
không?  Có   Không  

 Gas 
 Điện Thoại 
 Rác 

 Nước  
 Cống Rãnh 
 Khác 
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  1100..  CChhữữ  kkýý  ccủủaa  nnggưườờii  đđiiềềnn  mmẫẫuu  đđơơnn  đđăănngg  kkýý  nnààyy 
Khi ký tên mẫu đơn đăng ký này: 
 
 Tôi hiểu rõ những câu hỏi trong mẫu đơn này và chứng nhận, theo hình phạt tội khai man, rằng tất cả các câu trả lời của tôi là 

chính xác và đầy đủ với tất cả sự hiểu biết của tôi, bao gồm những thông tin về quyền công dân hoặc tình trạng ngoại kiều của 
từng thành viên hộ gia đình nộp đơn đề nghị hỗ trợ. 

 Tôi tuyên bố, theo hình phạt tội khai man, rằng tôi đã công khai tất cả những khoản trợ cấp hàng năm và các hồ sơ tài chính 
tương tự khác mà tôi và/hoặc bạn đời của tôi có bất kỳ quyền lợi nào. 

 Tôi hiểu và đồng ý cung cấp các hồ sơ chứng minh cho những điều tôi đã trình bày. 
 Tôi hiểu và đồng ý rằng CDJFS có thể liên hệ với những người khác hoặc tổ chức khác để có được bằng chứng cần thiết cho điều 

kiện hội đủ và mức hỗ trợ của tôi. 
 Tôi hiểu rằng với việc ký tên đơn đăng ký này và nhận được Công Việc Là Trên Hết của Ohio, tôi đang chuyển cho Tiểu Bang 

Ohio mọi quyền được cấp dưỡng nuôi trẻ/hỗ trợ sau ly hôn mà tôi và/hoặc trẻ vị thành niên được nhận trong nhóm hỗ trợ trong 
thời gian đủ điều kiện Công Việc Là Trên Hết của Ohio. 

 Tôi hiểu rằng với việc ký tên đơn đăng ký này và nhận Medicaid, tôi đang chuyển cho Tiểu Bang Ohio mọi quyền được hỗ trợ y 
tế và bất kỳ quyền được thanh toán nào bởi một bên thứ ba có trách nhiệm đối với hỗ trợ y tế mà tôi và/hoặc trẻ vị thành niên 
được nhận trong nhóm hỗ trợ trong thời gian đủ điều kiện Medicaid. 

 Tôi hiểu rằng tôi có thể phải phối hợp với cơ quan thực thi cấp dưỡng nuôi trẻ trong việc xác lập quan hệ cha con hoặc xác lập 
hoặc thi hành lệnh cấp dưỡng.  Nếu tôi được yêu cầu phải phối hợp với cơ quan thực thi cấp dưỡng nuôi trẻ, thì sẽ nộp cho cơ 
quan người giới thiệu thay mặt cho tôi.  Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi không được yêu cầu phải phối hợp với cơ quan thực thi cấp 
dưỡng nuôi trẻ, tôi có thể đề nghị các dịch vụ cấp dưỡng nuôi trẻ bằng cách điền mẫu "Đơn Đăng Ký Các Dịch Vụ Cấp Dưỡng 
Nuôi Trẻ" JFS 07076. 

 Tôi hiểu rằng trong một vài trường hợp, tôi có thể được yêu cầu đồng ý cho phép CDJFS tiến hành các liên hệ cần thiết để xác 
định điều kiện hội đủ của tôi. 

Chữ Ký của Người Nộp Đơn hoặc Người Đại Diện Được Ủy  
Quyền 

Nếu là Người Đại Diện Được Ủy  
Quyền, Mối Quan Hệ với Người  

Làm Đơn Ngày 
   

 
1111..    NNhhữữnngg  vviiệệcc  ccầầnn  llààmm  kkhhii  qquuýý  vvịị  hhooàànn  ttấấtt  đđơơnn  đđăănngg  kkýý  nnààyy 

 
Nộp lại đơn đề nghị này lên văn phòng Bộ Dịch Vụ Việc Làm và Gia Đình Hạt tại địa phương của quý vị. 

Để tìm văn phòng hạt của quý vị, xin hãy vào http://jfs.ohio.gov/County/County_Directory.pdf 
 

 

 
QQuuyyềềnn  ccôônngg  ddâânn  ccủủaa  qquuýý  vvịị 
Pháp luật liên bang và các chính sách của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS), Bộ Dịch 
Vụ Việc Làm và Gia Đình Ohio (ODJFS) và Bộ Dịch Vụ Việc Làm & Gia Đình Hạt (CDJFS) địa phương quy định rằng chúng tôi không 
được phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, giới tính, độ tuổi, hoặc tình trạng khuyết tật. Theo Đạo Luật 
Thực Phẩm và Dinh Dưỡng và chính sách USDA, cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở tôn giáo hoặc niềm tin chính trị. 

Để nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử, hãy viết hoặc gọi đến USDA, HHS, hoặc ODJFS. 

Viết hoặc Gọi: 
USDA 
Giám Đốc, Phòng Dân Quyền 
Phòng 326-W, Whitten Building 
1400 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20250-9410 
(202) 720-5964 (giọng nói và TDD) 

Viết hoặc Gọi: 
HHS 
Khu Vực V, Phòng Dân Quyền 
233 N. Michigan Ave., Suite 240 
Chicago, Illinois 60601 
(312) 886-2359 (giọng nói) 
(312) 353-5693 (TDD) 
(312) 886-1807 (fax) 

Viết hoặc Gọi: 
ODJFS 
Cục Dân Quyền 
30 E. Broad St., 30th Floor 
Columbus, OH 43215 
(614) 644-2703 (giọng nói) 
1-866-227-6353 (số điện thoại miễn phí) 
(614) 752-6381 (fax) 
1-866-221-6700 (TTY) 

USDA, HHS, và ODJFS là những nhà cung cấp và tuyển dụng công bằng. 
 


