Ajude-nos a aprender mais
sobre a fome no Maine!
Este banco de alimentos é parceiro do Good Shepherd Food Bank no aprendizado sobre
indivíduos que estão passando fome. Ao participar deste processo de coleta de dados, você irá
ajudar-nos a tomar decisões mais inteligentes sobre os serviços que fornecemos, bem como
assegurar recursos e planejar para o futuro.

QUAL É O NOVO SISTEMA?

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?

Esta agência usa o Link2Feed para processar
admissões e registrar serviços. O Link2Feed é
um software eletrônico feito especificamente
para organizações contra a fome com o
objetivo de melhorar os serviços fornecidos aos
seus clientes. O software coleta, gerencia e
armazena informações de forma segura. Ele

Preencha um questionário único de admissão
para nos ajudar a compreender melhor a sua
experiência. As suas visitas futuras serão
registradas de forma rápida e eficiente. Nós
esperamos que você escolha por responder ao
questionário, mas se recusar responder a
algumas ou a todas as perguntas, isso não terá
impacto nos serviços recebidos. *

também ajuda essa agência a reduzir o
consumo de papel, gerar relatórios e garantir o
financiamento.

* Podem ser exigidos requisitos do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA, United States
Department of Agriculture) / Programa Emergencial
de Assistência Alimentar (TEFAP, The Emergency
Food Assistance Program).

NOSSO COMPROMISSO COM OS SEUS DADOS:
 SÓ USAREMOS ESSAS INFORMAÇÕES PARA LHE FORNECER MELHORES

SERVIÇOS.
Ao fornecer informações, você estará ajudando-nos a aprender mais sobre as comunidades que
servimos e a melhorar os serviços que oferecemos.

 MANTEREMOS AS SUAS INFORMAÇÕES SEGURAS E PROTEGIDAS.
Nós guardaremos toda a informação do cliente da melhor forma possível. Qualquer pessoa que
acessar suas informações apenas o fará para registrar os serviços fornecidos ou atualizar o seu perfil.
Não compartilharemos informações pessoais ou de identificação com ninguém fora desta rede de
parceiros.

 TRATAREMOS VOCÊ E SUAS INFORMAÇÕES COM DIGNIDADE E RESPEITO.
Nós respeitamos a sua escolha em nos fornecer informações. Nós confiaremos em suas respostas e
nenhum cliente terá serviços recusados, alterados ou diminuídos devido ao fornecimento ou não de
informações durante o processo de admissão.
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