
Імя голови сімейства: ___________________ Бланк споживання за липень 2017 – червень 2018 

Адреса: _______________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________Шкільний район: __________________ ☐  Подано доказ адреси 

У Вас є доступ до наступних речей? ____ Кухонна плита ____ Холодильник ____ Мікрохвильова піч ____ 

Відкривач консервних банок  

Ви одержуєте: 

____ SNAP [Програма допомоги з додаткового харчування](Продуктові талони) ____ WIC [Фінансова 

допомога Жінкам, Новонародженим і Дітям] ____ HEAP [Допомога в оплаті домашньої електроенергії] 

____ Допомогу з безробіття ____ Допомогу через інвалідність ____ SSI [Соціальне забезпечення]____ 

Громадську допомогу ____ Безкоштовні обіди _____ Медичне страхування 

Передбачене програмою скерування у/на: 

____ SNAP ____ WIC ____ HEAP ____ Медичне страхування ____ Програму дитячого харчування ____ 

DSS [Відділ соціального забезпечення] 

Ви дотримуєтесь будь-яких дієтних обмежень?  ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Коментарі:__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Перелічіть усіх членів сімейства 

Ім’я Прізвище Вік  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



TEFAP: Програма невідкладної допомоги з харчування                                   Принципи 

відбору за рівнем доходів: з 1 липня 2017 р. по 30 червня 2018 р.                                                                                                                          

Примітка: відбір встановлено за 185 % відносно норм рівня бідності в США 

Підписуючись нижче, я тим самим заявляю, що мої доходи з усіх наявних джерел не перевищують 185 % федеральної 

норми рівня бідності, як зазначено нижче, для чисельності моєї сім’ї. Я розумію, що ці дані зберігатимуться конфіденційно 

на цьому сайті з розповсюдження інформації, проте можуть надаватись для перегляду на вимогу Департаменту загальних 

послуг штату Нью-Йорк або Міністерству сільського господарства Сполучених Штатів. 

Чисельність сім’ї Річний дохід Місячний дохід Тижневий дохід 

1 $ 22,311 $ 1,859 $ 465 

2  $ 30,044 $ 2,504 $ 626 

3 $ 37,777 $ 3,148 $ 787 

4 $ 45,510 $ 3,793 $ 948 

5 $ 53,543 $ 4,437 $ 1,109 

6 $ 60,976 $ 5,081 $ 1,270 

7 $ 68,709 $ 5,726 $ 1,431 

8 $ 76,442 $ 6,370 $ 1,593 

Дохід з кожної додаткової особи +$ 7,733 +$ 644 +$ 161 

 

Відповідно до Федерального законодавства про громадянські права та Міністерством сільського господарства США (USDA) правила та політика щодо 

цивільних прав, Міністерство сільського господарства США, його установи, офіси та працівники, а також установи, що беруть участь або керують програмами 
Міністерства сільського господарства, забороняються розрізняти за ознакою раси, кольору шкіри, національне походження, стать, інвалідність, вік чи репресія 

або відплата за попередню діяльність громадянських прав у будь-якій програмі чи діяльності, що проводиться або фінансується Міністерством сільського 

господарства США. Особи з обмеженими можливостями, які потребують альтернативних засобів комунікації для інформації про програму (наприклад, Брайлів, 
великий друк, аудіозапис, американська мова мови тощо), повинні зв'язатися з Агенцією (штат або місцева організація), де вони подавали заявку на отримання 

пільг. Особи, які є глухими, важко чути або мають проблеми з мовленням, можуть звернутися до USDA через Federal Relay Service за телефоном (800) 877-8339. 

Крім того, інформація про програму може бути доступною на інших мовах, крім англійської. Щоб подати скаргу щодо дискримінації за програмою, заповніть 
форму скарг на дискримінацію за Програмою USDA (AD-3027), яка знаходиться в Інтернеті за адресою: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html та в 

будь-якому офісі USDA або напишіть лист, адресований Міністерству сільського господарства США, і надати в листі всю інформацію, що запитується у формі. 

Щоб замовити копію форми скарги, зателефонуйте (866) 632-9992. Надішліть свою заповнену форму чи лист до USDA за адресою: (1) поштою: Міністерство 
сільського господарства США, Управління помічника секретаря з цивільних прав 1400 Avenue of Independence, SW Washington, D.C., 20250-9410; (2) факс: (202) 

690-7442; або (3) електронна пошта: program.intake@usda.gov. Цей заклад є постачальником рівних можливостей. 

 

Підпис Кількість дітей 

(0-17) 

Кількість 

дорослих 

(18-64) 

Кількість 

дорослих 

(65+) 

Всього 

осіб 

Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



TEFAP: Програма невідкладної допомоги з харчування  

Принципи відбору за рівнем доходів: з 1 липня 2017 р. по 30 червня 2018 р.                                                                                                                          

Примітка: відбір встановлено за 185 % відносно норм рівня бідності в США 
 
 

Чисельність сім’ї Річний дохід Місячний дохід Тижневий дохід 

1 $ 22,311 $ 1,859 $ 465 

2  $ 30,044 $ 2,504 $ 626 

3 $ 37,777 $ 3,148 $ 787 

4 $ 45,510 $ 3,793 $ 948 

5 $ 53,543 $ 4,437 $ 1,109 

6 $ 60,976 $ 5,081 $ 1,270 

7 $ 68,709 $ 5,726 $ 1,431 

8 $ 76,442 $ 6,370 $ 1,593 

Дохід з кожної 

додаткової особи 

+$ 7,733 +$ 644 +$ 161 



 


