
П. І. Б.  Особливі потреби? 
Етнічна 

приналежність*  
Дата 
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Вік Ч або Ж 

      

      

      

      

      

      

Строк обробки заяви — до одного тижня  

Заявка на отримання  
дотації на відпочинок за 

програмою Everybody Plays 

Цим звільняю представників влади міста Ванкувер і відповідних службових осіб, адміністративних службовців, співробітників, 
волонтерів і агентів від будь-якої відповідальності за будь-які збитки чи ушкодження та від будь-яких пов’язаних із ними позовів, що 
подаються мною, моєю родиною, майновим фондом, спадкоємцями чи правонаступниками, внаслідок моєї реєстрації або участі в цій 
програмі, окрім випадків, коли такі збитки чи ушкодження є виключно результатом грубої недбалості представників влади міста 
Ванкувер або дій третіх осіб. Своїм підписом нижче підтверджую добровільну згоду з усіма зазначеними тут умовами та положеннями. 

Підтверджую, що вся представлена в цій формі інформація є правильною й достовірною та що в ній зазначено весь дохід. Я розумію, 
що ця інформація надається для отримання допомоги за програмою дотацій на відпочинок, що міські службові особи можуть 
перевірити інформацію в цій заявці та що в разі свідомого надання хибної інформації мене можуть притягти до відповідальності згідно 
з чинним законодавством. 

Вкладіть документи, що підтверджують ваш дохід, тобто податкову форму 1040 за останній рік (разом із поточною квитанцією про 
нарахування заробітної плати та довідкою про аліменти) або довідку про тимчасову допомогу нужденним родинам (TANF) чи про 
додатковий соціальний дохід (SSI) (додаткова квитанція про нарахування заробітної плати не потрібна). Якщо у вас повністю відсутній 

дохід, немає адреси або є інші особливі обставини, опишіть своє положення на окремому аркуші паперу. 

Надішліть оформлену заявку за адресою:   
 Vancouver Parks and Recreation 
 Attn: Rec Scholarships 
 PO Box 1995 
 Vancouver, WA 98668 

Підпис: _____________________________________ Адреса електронної пошти: __________________________ 

*Інформація збирається для повідомлення спонсорам для різноманітність одержувачів допомоги та програм, у яких вони беруть участь. Вона може 
використовуватися для подання заявок на отримання грантів і зазначення необхідності в додатковій підтримці програми. Інформація про окремих осіб та 
родини не публікується.  
AI американський індіанець або уродженець Аляски    As азіат   AB афроамериканець або темношкірий 
P уродженець Гавайських островів або уродженець островів Тихого океану   As/W азіат і білий  AB/W афроамериканець і білий 
O інша змішана раса                              W білий (нелатиноамериканського походження) WH білий (латиноамериканського походження) 
AI/W американський індіанець або уродженець Аляски та білий                     AI/AB американський індіанець або уродженець Аляски і афроамериканець 

Поточний лист про надання допомоги від Департаменту соціальних і медичних служб (DSHS)?  

Чи бажаєте ви, щоб вас фотографували чи брали у вас інтерв’ю в рамках підтримки програми Everybody Plays? Якщо так, поставте ініціали тут: ______ 
 
Заповніть усі поля нижче для кожного члена родини, навіть якщо цього разу він не реєструватиметься у групі для занять. Якщо потребується більше 
місця, вкладіть додатковий аркуш.  

Голова родини, що подає запит про допомогу 
 
П. І. Б.:_____________________________________________   Дата: __________________________ 
 
Адреса: ___________________________________________ Місто, поштовий індекс: ______________________ 
 
Номер телефону: (домашній) ________________________ (робочий) __________  (стільниковий ) __________ 
 
Загальний сукупний дохід родини за місяць : _______________ Кількість людей у родині: ______________ 
 
Ви працюєте? _______ Роботодавець: ________________________________________________________ 

 

Затверджено  _____ Дата ____ 
 
Запис у журналі ____ Округ___ 

Або принесіть заявку за адресою:  
 Marshall/Luepke Center  
 1009 E McLoughlin …………….. 487-7100 
 Firstenburg Center   
 700 NE 136 Ave………………... 487-7001 



Програмою можуть користуватися тільки неповнолітні особи 
(18 років і менше), що відповідають певним вимогам, і учасники 
програми Access to Recreation.  
Для отримання права на дотацію сукупний дохід вашої родини за 
місяць не має перевищувати обмеження доходу, зазначені на цьому 
аркуші.  
Вкладіть документи, що підтверджують ваш дохід, тобто податкову 
форму за останній рік (разом із поточною квитанцією про нарахування 
заробітної плати) або довідку про тимчасову допомогу нужденним 
родинам (TANF) чи про додатковий соціальний дохід (SSI) (додаткова 
квитанція про нарахування заробітної плати не потрібна). Також 
вкладіть документи про дохід, що ви отримуєте як аліменти. Усі дорослі 
(19 років і більше) у родині повинні надати свідоцтво про прописку. 
 
Рішення про надання дотацій приймаються персоналом Департаменту 
парків і відпочинку міста Ванкувер на індивідуальній основі. 
Максимальний розмір допомоги складає 50 дол. США на людину 
за зміну. Одна родина може отримати допомогу на суму до 
200 дол. США за одну зміну. Трьома змінами є періоди: 
із січня по квітень; 
із травня по серпень; 
з вересня по грудень. 
 
Якщо на вашому рахунку є кредит, спочатку буде використано кредитну 
суму, а потім — суму дотації.  
 
За один період реєстрації, зазначений вище, для однієї родини можна 
подати одну заявку на реєстрацію. Зазначте в цій формі заняття, на які 
хотіли б записатися ваші діти або учасник програми ATR в цей період 
реєстрації. Строк затвердження заявки складає один тиждень. Якщо вашу 
заявку затверджено та у групі для занять є вільні місця, ви отримаєте 
сповіщення та квитанцію з підтвердженням успішної реєстрації. 
У групах для занять можуть утворюватися черги, тому у випадку, якщо ви не 
зможете їх відвідувати, повідомте про це по телефону за п’ять днів до 
початку. Це враховуватиметься під час надання дотацій у майбутньому. 

1 2142 дол. США  

2 2446 дол. США  

3 2750 дол. США  

4 3054 дол. США  

5 3300 дол. США  

6 3546 дол. США  

7 3788 дол. США 

8 4033 дол. США  

П. І. Б.  Назва групи для занять 
№ групи для занять  

і зміна 
Вартість 

    

    

    

    

    

    

Правила надання дотацій на відпочинок 

Якщо протягом року кошти програми буде вичерпано, 
програму дотацій може бути призупинено та всім буде 
відмовлено в допомозі до відновлення фінансування. 
 
Місця, що надаються (у групах для занять, лігах чи таборах), 
призначені ВИКЛЮЧНО для неповнолітніх осіб і 
зареєстрованих учасників програми Access to Recreation 
(ATR). 

Тільки для використання персоналом!      Затверджена сума дотації: _____       Сума до сплати заявником: _______ 
Номер квитанції:_______                                             дата затвердження: __________   затвердив: _________ 
Причина відмови в дотації:____________________________________________________________________________ 

Зазначте заняття, у яких хотіла би брати участь ваша дитина або учасник програми ATR. Після 
подання цієї форми ви не зможете реєструватися в будь-яких інших групах для занять до 
наступного триместру або до випуску каталога занять. Строк затвердження заявки та підтвердження 
реєстрації складає один тиждень. Див. зазначені вище обмеження допомоги в кожен із періодів 
програми: із січня по квітень, із травня по серпень і з вересня по грудень. 

Реєстрація у групах для занять за програмою дотацій Департаменту парків і відпочинку міста Ванкувер  

 Якщо потребуються особливі умови, відмітьте цей пункт.    Усього:   

Редакція від 12.12.16 

Обмеження доходу  
      Розмір родини           Дохід родини  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Наприклад, якщо у вашій родині проживає троє 
людей, для отримання дотації на відпочинок сукупний 
дохід родини за місяць має складати менше 
2750 дол. США (50 % від середнього регіонального 
показника, визначеного Міністерством житлового 
будівництва й міського розвитку США).  


