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مهمان عزیز
آیا میخواهید همچنان ۱بار در هفته
مواد غذایی دریافت کنید؟
پس لطفا با این شماره تماس بگیرید
05 17 76 300
)دوشنبه تا جمعه ۹صبح تا ۱بعد از ظهر(

تاییدیه با اس ام اس:
در این پیام منطقه دریافت مواد .وقتی ثبت نام شدید ،یک اس ام اس قبل از شب دریافت می کنید
حتما در همین ساعات مراجعه کنید .غذایی و ساعت دقیق آن نوشته شده است
کارت جدید لیو:
دریافت نکردید ،لطفا به هر محل دریافت مواد )با کد ۶رقمی(اگر تا به حال کارت جدید لیو
غذایی که می روید این مدارک را با خود ببرید
کارت قدیمی لیو ،اگر داریدکارت شناساییبرگه ثبت آدرس تمام اعضای خانوادهبرگه دریافت پول از ادارات یا برگه دریافت حقوق برای تمام افراد باالی ۱۸سالاز این مدارک عکس گرفته .در محل توزیع غذا فرم موافقت برای دریافت مشاوره را امضا کنید
اگر این کمک به شما تعلق بگیرد. ،میشود ،به کاریتاس فرستاده میشود و در آنجا تایید میگردد
طی ۲هفته کارت جدید لیو با پست برای شما فرستاده میشود
شما می توانید مدارک خود را مستقیما به ما ارسال کنید
leo-ausweis@caritas-wien.at
مشاوره در امور اجتماعی:
اگر به مشاوره در امور اجتماعی احتیاج دارید ،درخواست مصاحبه اولیه کنید
محل توزیع مواد غذایی:
پشت این برگه آدرس محلهای توزیع مواد غذایی را می بینید در تمام این محلها لوازم بهداشتی
در بازار لیو اجناس نو مثل لباس و اجناس دست دوم با قیمت خیلی خوب .هم توزیع می شود
یافت میشود
لطفا موارد ایمنی را رعایت کنید
FFP2ماسک ،شستن دست و ۲متر فاصله
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