
सबैकालागि 
खाना 

सिटी मार्केटको फूड फर अल प्रोग्राम(FFA) भर्मन्टवाशीहरूका लागि 
खानाको पहुँच बढाउँन योजना बनाईएको एक वचत कार्यक्रम हो। यो 
छूट उपलब्ध गराएर, कृषि उत्पादन र थोकमा १५% छूट र पसलभरी १०%  
छूट(मदिरा, पत्रपत्रिकाहरू, बस पास, हुलाक टिकट  बाहेक), हामी योग्य 
समुदाय सदस्यहरू को खरिद शक्ति बढ़ाऊन खोज्दछौं।

को योग्य छ?
जो कोहिले यसमा भाग लिन्छ: ३स्क्वेरभीटी (SNAP bene� t/EBT card), फेडेरल 
सप्लीमेंटल नूट्रिशन प्रोग्राम फर विमन, इनफेंट्स  एंड चिल्ड्रन(WIC), वा 
सप्लीमेंटल सिक्यरिटी इंकम/ सोशल सिक्यरिटी डिसबिलिटी इंकम(SSI/SSDI)

मैले कसरी आवेदन गर्ने?
तलका मध्ये कूनै पनि कागजातहरू पसलमा कस्टमर सर्विस डेस्कको कूनै 
कर्मचारीलाई  प्रस्तुत गर्नुहोस् (आजको मिति को एक वर्ष भित्र) र एक्विटी 
फारम भर्नुहोस्:

• ई बी टी कार्ड, ३स्क्वेरभीटी ग्रांट अवार्ड लेटर, वा  रीअथोराईजेशन लेटर, 
(चिट्ठीको कपि को लागि १-८००-४७९-६१५१ मा कल गर्नुहोस्।

• वीक कार्ड वा अवार्ड लेटर( चिट्ठीको कपिको लागि ८०२-८६३-७३२३ मा कल 
गर्नुहोस्।

• सोशल सिक्यरिटी इंकम अवार्ड लेटर (सुविधाको विवरण अनुरोध गर्नकोलागि 
१-८७७-८४०-५७७६ मा कल गर्नुहोस्।

• सामाजिक सुरक्षा प्रशासन वा भर्मन्ट बालबालिका र परिवार विभाग, 
एकनामिक सर्विसेज डिवीजनबाट हस्ताक्षरित विवरण जूनले तपाइँ हालै  
अपांगता सुविधाहरूको हक्दार रहेको प्रमाणित गर्दछ।

• उमेर प्रमाणित गर्न मेडिकेयर कार्ड र परिचय पत्र (६५ मुनिका भएमा)

म कसरी यो छूटको पहुँच पाउन सक्छ?ू
यो सजिलो छ! कस्टमर सर्विस डेस्कमा दर्ता गरीसक्नु भएपछी, तपाइँले सदस्य 
संख्या भएको सदस्य कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ। रेजिस्टरमा यो कार्ड वा तपाइँको 
सदस्य संख्या उल्लेख गर्नुहोस् र तपाइँको कूल हिसाबमा छूट स्वत: लागू 
हूनेछ।नयाँ सदस्यहरूका लागि, यो छूट दर्ता गर्दानै उपलब्ध हूनेछ, ताकि तपाइँले 
तुरन्त प्रयोग गर्न सक्नुहूनेछ! यदि तपाइँ सहकारीको हिस्सेदार सदस्य हुनूहुन्छ 
भने, हामी तपाइँको छूट तपाइँको चालू सदस्यतामा तपाइँको फारम पाएको  ३-४ दिन 
भित्रमा जोडी दिनेछौं।

सदस्यता - Nepali
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सबैकालागि खाना बारे  पटक-पटक 
सोधिएका प्रश्नहरू 
यदि म सदस्य होईन भने?
प्रत्येक वर्ष $१५ समान हिस्सा रहनेगरी हिस्सेदार सदस्य बन्नूहोस् ($२००ले 
पूर्ण सदस्यताको प्रतिनिधित्व गर्दछ)

• हिस्सेदार सदस्यहरूसँग मतदानको अधिकार हुन्छ र सिटी मार्केटको निर्देशक 
समूहको चुनावमा उठ्न सक्नेछन्।

• हिस्सेदार सदस्यहरू लाभदायक वर्षहरूमा वार्षिक संरक्षक रकम फिर्ता 
पाउनको लागि योग्य छन् (डलर रकम फरक हुन्छ र यो सदस्यको खरिदमा 
आधारित हुन्छ-कृपया नोट गर्नुहोस् की २०१७ को बिस्तार परियोजनाको 
कारण हामी अझै केहि वर्ष सम्म लाभदायक नरहने अनुमान गरिएकोछ)

बिना-हिस्सेदार सदस्य बन्नूहोस्
• $१५ वार्षिक समान हिस्सा भुक्तान छूट 
• एक वर्षको लागि हुनेछ
• सिटी मार्केटका कक्षाहरू नि:शुल्क भाग लिन सकिने
• मेम्बर आर्ट वालमा आफ्ना कलाकृति प्रदर्शन गर्न सकिने।
• प्रत्येक महीना ४ घण्टा स्वयंसेवा गरे वापत पूरा पसलभरीका सामानमा थप 

२% छूट प्राप्त गर्न सदस्य कर्मचारी बन्न सकिने।
• संरक्षक रकम फिर्ता, सदस्य मतदान, निर्देशक समूहको चुनावमा उठ्न योग्य 

नरहने।

यो छूट कहिलेसम्म रहन्छ?
एक वर्षसम्म (नवीकरण गर्न सकिनेछ)।तपाइँको छूट तपाइँको सदस्यतामा 
जोडिएको हुन्छ। यदि तपाइँ हिस्सेदार सदस्य पनि  हुनूहुन्छ भने तपाइँको छूटको 
नवीकरण मिति र तपाइँको सदस्य समान हिस्सा भुक्तानको नवीकरण मिति फरक 
हुन सक्छ।हामीले सोही दिन नवीकरण गर्न नसक्ने भएकोले कृपया आफ्नो छूट 
सकिनुभन्दा अघिनै पुन:लागू गराउनुहोस् (३-५दिन लाग्न सक्छ)।  सही ईमेल ठेगाना 
दिनुभएमा, तपाइँको छूट सकिनु एक महीना अघि तपाइँको नवीकरणको अन्तिम दिन 
बारे स्मरण गराउने ईमेल पाउनुहुनेछ।

www.citymarket.coop/foodforall
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खाद्यान्नमा वचत   (कृषि उत्पादन र थोकमा 
१५% वचत  ,पसलभरी १०% वचत गर्नुहोस्)

स्थानीय अर्थतंत्रलाई टेवा पुराऊँ 

नि:शुल्क सिटी मार्केट कक्षाहरू 

स्थानीय व्यवसायहरूमा छूट 

नि:शुल्क रिभर्स ओस्मोसिस पानी 

सदस्य कामदार अवसरहरू ( स्वयंसेवा गरेर 
थप छूट लिनुहोस्)

त्रैमासिक छूट दिनहरू 

महीनावारी गोलाप्रथामा स्वत: समावेश 

हाम्रो वार्षिक सभामा भाग लिनुहोस्

हाम्रो निर्देशकको चुनावमा मतदान गर्नुहोस्

लाभदायक वर्षहरूमा संरक्षक रकम फिर्ता 

नि: शुल्क $१५/बर्ष

$१५/बर्ष


