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 الغذاء   
للجميع

برنامج الغذاء للجميع لسوق املدينة (FFA) هو برنامج خصم مصمم لزيادة وصول 
الطعام ايل كل مقيمي فريمونت. من خالل توفري خصم 15٪ يف أقسام املنتجات الزراعية 
والجملة لدينا باإلضافة إىل خصم 10٪ عىل مستوى املتجر (باستثناء املرشوبات الكحولية 

والصحف وبطاقات الحافالت والطوابع)، فإننا نسعى إىل زيادة القوة الرشائية ألفراد املجتمع 
املستحقني.

من هو المستحق؟
أي شخص يشارك يف

SNAP 3SquareVT  مزايا ال / EBT بطاقة ال 	
WIC برنامج التغذية التكميلية الفيدرالية للنساء والرضع واألطفال 	
SSI/SSDI دخل الضامن اإلضايف / دخل الضامن االجتامعي للمعاقني 	

كيف أتقدم بطلب؟
قدم أيًا من الوثائق التالية (مؤرخة يف غضون عام من تاريخ اليوم) إىل أحد املوظفني يف 

مكتب خدمة العمالء يف أي من املتاجر وأكمل منوذج حقوق امللكية:
بطاقة EBT أو خطاب منح ال 3SquaresVT أو خطاب إعادة التفويض (اتصل 	 

بالرقم 6151-479-800-1 للحصول عىل نسخة من رسالتك).
بطاقة WIC أو خطاب املكافأة (اتصل ب  7323-863-802 للحصول عىل نسخة من 	 

خطابك).
خطاب منح دخل الضامن االجتامعي (اتصل عىل  5776-840-877-1  لطلب بيان 	 

باملزايا).
بيان موقع من إدارة الضامن االجتامعي أو قسم األطفال والعائالت يف فريمونت، قسم 	 

الخدمات االقتصادية، يشهد بأنك مؤهل حاليًا للحصول عىل مخصصات اإلعاقة.
بطاقة ميديكري والهوية للتحقق من العمر (إذا كان أقل من 65).	 

كيف يمكنني الحصول علي هذا الخصم؟
 سهل جدا! مبجرد التسجيل يف مكتب خدمة العمالء، ستتلقى بطاقة عضوية مرفقة برقم

 العضو بها. قم بتقديم هذه البطاقة أو رقم العضو الخاص بك يف التسجيل وسيتم تطبيق

 الخصم الخاص بك تلقائيًا عىل اإلجاميل الخاص بك. بالنسبة لألعضاء الجدد، سيكون هذا

 الخصم متاًحا عند التسجيل، حتى تتمكن من استخدامه عىل الفور! إذا كنت بالفعل عضًوا

 مساهاًم يف الجمعية التعاونية، فسنضيف خصمك إىل عضويتك الحالية يف غضون 3-4 أيام

من استالم النموذج الخاص بك.

يف املنتجات الزراعية والجملة عىل مستوى املتجر

 املدخرات اليومية
 للمتسوقني

املؤهلني



الغذاء للجميع أسئلة وأجوبة
ماذا لو لم أكن عضوا؟

كن عضًوا مساهًم برصيد 51 دوالًرا سنويًا )200 دوالر متثل عضوية مدفوعة بالكامل(

ميتلك األعضاء املساهمون حقوق التصويت وميكنهم الرتشح لـمجلس إداره سوق املدينة.	 

يحق لألعضاء املساهمني اسرتداد مبالغ االرباح السنوية (يختلف املبلغ بالدوالر ويعتمد 	 

عىل مشرتيات األعضاء - يرجى مالحظة أنه ليس من املتوقع أن نكون كذلك مربحة 

لبضع سنوات بسبب مرشوعنا التوسعي 7102)

كن عضًوا غير مساهم
تم التنازل عن 51 دوالًرا أمريكيًا من مدفوعات رأس املال السنوية	 

جيد ملدة عام واحد	 

ميكن حضور دروس سوق املدينة مجانًا	 

ميكن عرض أعاملهم الفنية عىل جدار الفن األعضاء.	 

ميكن أن تصبح عاماًل عضًوا للحصول عىل خصم إضايف بنسبة 2٪ عىل نطاق واسع يف 	 

املتجر ملدة 4 ساعات من العمل التطوعي كل شهر. 

غري مؤهل السرتداد القيمة الربحية أو التصويت كعضو أو الرتشح ملجلس اإلدارة.	 
 الغذاء  املساهمني

         للجميع األعضاء

الغذاء للجميع 

أعضاء ال           

التوفري يف مشرتيات البقالة (15٪ من منتجات الخرضوات 

والجملة، و 10٪ عىل مستوى املتجر كلة)

دعم االقتصاد الغذايئ املحيل

دروس سوق املدينة املجانية

خصومات يف الرشكات املحلية

مياه التناضح العكيس املجانية املرشحة

فرص األعضاء العاملني (احصل عىل خصم إضايف من خالل 

التطوع)

أيام الخصم ربع السنوية

الدخول التلقايئ يف السحوبات الشهرية

املشاركة يف اجتامعنا السنوي

التصويت يف انتخابات مجلس إدارتنا

ملبالغ املسرتدة املحسوبة يف السنوات املربحة دون أي تكلفة

$15/عام
 دون أي

تكلفة

ما هي مدة هذا الخصم؟
سنة واحدة (قابلة للتجديد). الخصم الخاص بك مرفق بعضويتك. قد يختلف تاريخ التجديد 

للخصم الخاص بك عن تاريخ التجديد لسداد رصيد العضوية الخاص بك إذا كنت أيًضا عضو 

مساهم. يرجى تذكر إعادة تقديم الطلب قبل انتهاء صالحية الخصم الخاص بك حيث ال 

ميكننا تقديم تجديدات يف نفس اليوم (تستغرق 3-5 أيام). إذا قدمت عنوان بريد إلكرتوين 

صالًحا، فستتلقى رسالة تذكري بالربيد اإللكرتوين بخصوص املوعد النهايئ للتجديد قبل شهر 

من انتهاء صالحية الخصم الخاص بك.

www.citymarket.coop/foodforall


