
 

Ім'я: __________________________________________липень 2019 - червень 2020 рр. Бланк зарахування

Адреса: ______________________________________________________________ Підтвердження адреси:  надано 

Шкільний округ: ________________________________________ Телефон: ___________________________________________ 
 
Перелік послуг: Як споживач цих послуг, Ви не зобов'язані зареєструватися у SNAP, WIC, HEAP, програмі для безробітних, 
програмі для інвалідів, SSI або TANF або будь-якій іншій програмі, щоб отримати допомогу. Під час першого візиту Вам не 
відмовляти у послугах через відсутність посвідчення особи, скерування або неспроможність довести адресу. Вам не буде 
запропоновано вказати свій номер соціального страхування, щоб отримати їжу. 
 
Для того, щоб допомогти всім, хто цього потребує, цей партнер Банку їжі може обмежувати послуги, які надає, до певної 
території та певної кількості разів на місяць, коли Ви зможете ними скористатися.  
 
Якщо у Вас виникнуть запитання, Ви можете звернутися з ними у Банк їжі Центрального Нью-Йорка, Департамент зі зв'язків 
агентства за телефоном (315) 437-1899. 
 
Ви чи член вашої сім’ї знає, отримує, або подав заявку на будь-які з наступних послуг:  

SNAP ☐  WIC ☐  TANF ☐   Безробіття ☐     Інвалідність ☐   SSI ☐  Безкоштовні/Пільгові шкільні обіди ☐    

У вас є доступ до: відкривачки    плити    холодильника     мікрохвильової печі    

Вкажіть харчову алергію або харчові обмеження: _______________________________ 

* За необхідності, скористайтесь додатковими аркушами паперу 

Всього в родині: Діти (0-17 років): _______ Дорослі (18-64 років): ________ Пенсіонери (65 років і старше): ______ 

Відповідно до Федерального закону про цивільні права і норм та політики Міністерства сільського господарства США (USDA) щодо цивільних 
прав, USDA, його установи, офіси і співробітники, а також установи, що беруть участь або керують програмами USDA, не мають права 
здійснювати дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, релігії, статі, статевої ідентичності (включаючи 
гендерне самовираження), сексуальної орієнтації, інвалідності, віку, сімейного стану, сімейного/батьківського статусу, доходів, отриманих від 
програми соціальної допомоги чи політичних переконань, або мститися особам чи переслідувати їх за попереднє здійснення своїх цивільних 
прав у будь-якій програмі або в будь-яких заходах, які здійснюються або фінансуються USDA (не всі підстави поширюються на всі програми). 
Засоби захисту та терміни подачі скарг варіюються, залежно від програми або інциденту. Особам з обмеженими можливостями, які потребують 
альтернативних засобів зв'язку для отримання інформації про програму (наприклад, шрифтом Брайля, великим шрифтом, на аудіокасетах, 
американською мовою жестів тощо), слід звернутися до відповідального агентства або центру TARGET USDA за телефоном (202) 720-2600 
(голосові та текстові повідомлення), або зв'язатися з USDA через Федеральну комутаційну службу (800) 877-8339. Крім того, інформація про 
програму може надаватися й іншими мовами, крім англійської. 

Для того, щоб подати скаргу на дискримінацію в рамках програми, заповніть Бланк скарги на дискримінацію в рамках програми USDA AD-3027, 
яку можна знайти в Інтернет за запитом Як подати скаргу на дискримінацію в рамках програми та у будь-якому бюро USDA, або напишіть листа 
на ім'я USDA і вкажіть у листі всю інформацію, передбачену у формі. Щоб отримати копію бланка скарги, зателефонуйте за номером (866) 632-
9992. Надішліть заповнену форму або лист USDA: (1) поштою: Міністерство сільського господарства США, Канцелярія помічника секретаря з 
цивільних прав, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) факсом: (202) 690-7442; або (3) електронною поштою: 
program.intake@usda.gov. USDA є постачальником, роботодавцем і кредитором, який виступає за рівні можливос

Зазначте членів своєї сім’ї, що проживають 
разом з Вами*     

Ім'я  Прізвище  Вік  

   

   

   

   

   

   



 

У цій таблиці зазначено річний валовий дохід для кожного розміру сім'ї. Якщо ваша сім'я отримує зазначений або 

нижчий рівень доходів, передбачений для кількості осіб у вашій сім'ї, ви маєте право на отримання їжі. 

 Дохід    

Розмір сім'ї 
Щорічно щомісяця щотижня 

1 23 106 доларів США  1925 долар США 444 долар США 

2 31 283 доларів США  2606 доларів США 602 доларів США 

3 39 460 доларів США  3288 долари США 759 доларів США 

4 47 637 доларів США  3969 доларів США 916 долари США 

 5 55 814доларів США  4651 доларів США 1073 доларів США 

6 63 991 доларів США 5332 долар США 1230 доларів США 

Кожен додатковий член сім'ї 8 177 доларів США 681 доларів США 157 долари США 

 

Підписуючись нижче, я заявляю, що мій дохід з усіх джерел не перевищує 185% від федерального рівня бідності, зазначеного 

нижче для мого розміру сім'ї. Я розумію, що ці записи будуть зберігатися у конфіденційному порядку на цьому об’єкті розподілу, 

але на вимогу можуть передаватися в Офіс загального обслуговування штату Нью-Йорк або Державний департамент сільського 

господарства США для ознайомлення. Координатор: за необхідності, скористайтесь другою формою для зарахування.  

Координатор: за необхідності, скористайтесь другою формою для зарахуванн
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