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DANE JADŁODAJNI
/ KUCHNI
/ SCHRONISKA
FOOD
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/ SHELTER INFORMATION
Jadłodajnia / kuchnia / schronisko:
Food Pantry / Soup Kitchen / Shelter:
Nazwisko
pracownika:
Staff Name:
Numer
telefonu:
Phone Number:

Adres
e-mail: (niepotrzebne
skreślić)
(if appropriate)
Email Address:

Jeżeli
wyrażają
Państwo
sprzeciw
co do
charakteru
naszej
organizacji,
mamy
obowiązek
dołożyć
If
you object
to the
religious
character
of religijnego
our organization,
we must
make
reasonable
efforts
to identify
and
wszelkich
starań
w
celu
znalezienia
alternatywnego
świadczeniodawcy,
wobec
którego
nie
wnoszą
Państwo
refer you to an alternate provider to which you have no objection. We cannot guarantee, however, that in
zastrzeżeń,
orazan
skierowania
Państwa
dobe
niego.
Niemniej jednak nie możemy zagwarantować, że w każdym
every instance,
alternate provider
will
available.
przypadku taki alternatywny świadczeniodawca będzie dostępny.
Customer Name:
Nazwisko klienta:
Należy podać
przynajmniej
jedno z poniższych:
Provide
at least
one of the following:
Numer Number:
telefonu:
Phone
Adres:
Address:
Adres Address:
e-mail: (niepotrzebne
skreślić)
(if appropriate)
Email
WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU
FOR STAFF USE
ONLY WEWNĘTRZNEGO
Osobę skierowano
do: to:
Individual
was referred

Data of
sprzeciwu:
Date
objection:

(nazwa
alternatywnego
świadczeniodawcy
oraz dane kontaktowe)
(name of
alternate provider
and contact information)

Individual
was given State
agency-provided
referral
information
(i.e.
a website,
hotline, or(tj.list
of other
Osobie przedstawiono
dostarczone
przez agencję
stanową
informacje
dotyczące
skierowania
adres
stroservice
providers
funded
by the
agency)
ny internetowej,
numer
infolinii
lub State
listę innych
świadczeniodawców finansowanych przez agencję stanową)
Osoba wyszła
bez skierowania
Individual
left without
a referral
Alternatywny
świadczeniodawca
jest niedostępny
– proszę
podjęte
w celuan
No alternate service
provider is available
--summarize
belowpodsumować
what efforts wysiłki
you made
to identify
znalezienia
alternatywnego
(w agency
tym kontakt
z agencją
stanową
lub agency):
uprawnioną
alternate provider
(includingświadczeniodawcy
reaching out to State
or local
or eligible
recipient
agencją otrzymującą wsparcie):
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