rumänisch
Stimate oaspete Le + O!
Doriți să continuați
1x pe săptămână la un punct de
emitere Le + O
Primești alimente?
Apoi vă rugăm să vă autentificați:
05 17 76 300
(Luni-Vineri: 9:00 - 13:00)
• Confirmare prin SMS
Dacă sunteți înregistrat, veți primi un SMS de confirmare cu o seară
înainte. Acesta include: districtul biroului emitent, data și ora exactă.
Asigurați-vă că intrați în această fereastră de timp.
• ID nou Le + O:
Dacă nu aveți încă un nou card Le + O (cu un număr de 6 cifre în față),
vă rugăm să luați următoarele documente cu dvs. la fiecare număr:
• Card vechi Le + O (dacă este disponibil)
• ID-ul cu fotografie
• Formular de înregistrare pentru toate persoanele din gospodărie
• Dovada venitului pentru toată lumea cu vârsta peste 18 ani
Semnați acordul nostru de supraveghere pe site.
Aceste documente sunt fotografiate, trimise la serviciul de consiliere
socială Caritas și verificate acolo. Dacă sunteți eligibil, veți primi o carte
de identitate Le + O prin poștă în aproximativ 2 săptămâni.
De asemenea, ne puteți trimite prin e-mail documentele dvs. la:
leo-ausweis@caritas-wien.at
• Consiliere socială
Dacă aveți nevoie de sfaturi personale, solicitați o consultație inițială.
• Emitere birouri / ofertă
Veți găsi birourile emitente deschise în prezent pe spate. Dacă este
necesar, puteți obține, de asemenea, pachete de igienă la toate punctele
de distribuție, iar în edițiile Le + O-Markt puteți obține chiar bunuri noi
(îmbrăcăminte) și bunuri pentru piața de vechituri la prețuri avantajoase.
Vă rugăm să respectați reglementările noastre de siguranță:
Mască FFP2, dezinfectarea mâinilor, distanță minimă de 2m

rumänisch
Stimate oaspete Le + O!
Doriți să continuați
1x pe săptămână la un punct de
emitere Le + O
Primești alimente?
Apoi vă rugăm să vă autentificați:
05 17 76 300
(Luni-Vineri: 9:00 - 13:00)
• Confirmare prin SMS
Dacă sunteți înregistrat, veți primi un SMS de confirmare cu o seară
înainte. Acesta include: districtul biroului emitent, data și ora exactă.
Asigurați-vă că intrați în această fereastră de timp.
• ID nou Le + O:
Dacă nu aveți încă un nou card Le + O (cu un număr de 6 cifre în față),
vă rugăm să luați următoarele documente cu dvs. la fiecare număr:
• Card vechi Le + O (dacă este disponibil)
• ID-ul cu fotografie
• Formular de înregistrare pentru toate persoanele din gospodărie
• Dovada venitului pentru toată lumea cu vârsta peste 18 ani
Semnați acordul nostru de supraveghere pe site.
Aceste documente sunt fotografiate, trimise la serviciul de consiliere
socială Caritas și verificate acolo. Dacă sunteți eligibil, veți primi o carte
de identitate Le + O prin poștă în aproximativ 2 săptămâni.
De asemenea, ne puteți trimite prin e-mail documentele dvs. la:
leo-ausweis@caritas-wien.at
• Consiliere socială
Dacă aveți nevoie de sfaturi personale, solicitați o consultație inițială.
• Emitere birouri / ofertă
Veți găsi birourile emitente deschise în prezent pe spate. Dacă este
necesar, puteți obține, de asemenea, pachete de igienă la toate punctele
de distribuție, iar în edițiile Le + O-Markt puteți obține chiar bunuri noi
(îmbrăcăminte) și bunuri pentru piața de vechituri la prețuri avantajoase.
Vă rugăm să respectați reglementările noastre de siguranță:
Mască FFP2, dezinfectarea mâinilor, distanță minimă de 2m

