türkisch
Değerli konuklar!
Haftada 1 kere Le+O gıda
dağıtım yerlerimizden yiyecek almaya
devam etmek istiyormusunuz?
O zaman aşağıdaki numarayi çeviriniz:
05 17 76 300
(Pazartesi-Cuma: 09:00-13:00 arası)
• SMS onayı
Kayıt yaptırdıysanız, bir önceki akşam bir onay SMS'i alacaksınız.
içerikleri: düzenleyen dairenin bulunduğu bölge, tarih ve tam saat. Bu
zaman aralığında geldiğinizden emin olun.
• Yeni Le + O Kimliği:
Henüz yeni bir Le + O kartınız yoksa (önünde 6 haneli bir numara
mevcuttur), lütfen her konuda aşağıdaki belgeleri yanınızda götürün:
• Eski Le + O kartı (varsa)
• fotoğraflı kimlik
• Evdeki tüm kişiler için kayıt formu
• 18 yaşın üzerindeki herkes için gelir belgesi
Gözetim sözleşmemizi sitede imzalayın.
Bu belgeler fotoğraflanır, Caritas sosyal danışmanlık servisine gönderilir ve
orada kontrol edilir. Uygunsanız, yaklaşık 2 hafta içinde posta yoluyla bir Le
+ O kimlik kartı alacaksınız.
Bize belgelerinizi kendiniz de e-posta ile gönderebilirsiniz:
leo-ausweis@caritas-wien.at
• Sosyal danışmanlık
Kişisel tavsiyeye ihtiyacınız varsa, ilk konsültasyon isteyin.
• Düzenleyen ofisler / teklif
Arkada şu anda açık olan ihraç noktalarını bulacaksınız. Gerekirse, tüm
dağıtım noktalarında hijyen paketleri alabilir ve Le + O mağaza günlerinde
yeni ürünler (giyim) ve bit pazarı ürünlerini indirimli fiyatlarla bile
alabilirsiniz.
Lütfen güvenlik düzenlemelerimize uyun:
FFP2 maskesi, el dezenfeksiyonu, 2m minimum mesafe
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