Mwanachama - Swahili

Chakula
kwa Wote
Akiba ya kila
siku kwa
wanunuzi
wanaostahili

15% 10%
Weka

Weka

katika mazao & wingi

kwenyi duka lote

Mpango wa Chakula cha wote katika City Market ni punguzo ilioundwa kwa
kuongeza upatikanaji wachakula kwa wakahaji wa Vermont. Kwa kutoa punguzo
ya 15% kwenyi shirika yetu ya mazao na wingi na pia punguzo ya 10% kati ya
duka lote (isipokuwa pombe,gazeti,basi na stampu), tunatafuta kuongeza nguvu
ya ununuzi wa wajamii wanaostahili.

Nani anastahili?

Mtu yeyote anaye shiriki katika 3SquaresVT (SNAP benefit/EBT card), Mpango
wa Shirikisho wa Nyongezo ya chakula kwa Wanawake Watoto na Watoto
wachanga ao Mapato ya zaidi ya Usalama/Mapato ya ulemavu wa Social Security
(SSI/SSDI).

Ninaweza je kwa kuomba?

Wasilisha nyaraka zozote zifuatazo (zilizowekwa ndani ya tarehe mwaka wa
leo) kwa mfanyakazi katika Dawati la Huduma kwa Wateja katika duka na
kukamilisha fomu ya usawa:
• Kadi ya EBT, Barua ya Tuzo ya Ruzuku ya 3SquaresVT, ao Barua ya
Kuidhinishwa (piga simu 1-800-479-6151 kwa nakala ya barua yako).
• Kadi ya WIC ao barua ya tuzo (piga 802-863-7323 kwa nakala ya barua
yako).
• Barua ya tuzo ya Mapato ya Hifadhi ya Jamii (piga simu 1-877-840-5776
kuomba taarifa ya faida).
• Taarifa iliyosainiwa kutokea kwenyi Utawala wa Social Security ao kwenyi
Idara ya Watoto na Familia ya Vermont, Idara ya Huduma za Kiuchumi
ambayo inathibitisha kwamba kwa sasa una haki ya mafao ya ulemavu.
• Kadi ya medicare na kitambulisho ili kuthibitisha umri (ikiwa chini ya 65).

Ninawezaje kupata punguzo hili?

Ni Mepesi? Baada ya kujiandikisha kwenye dawati ya huduma kwa wateja
utapokea Kadi ya Mwanachama na nambari ya Mwanachama iliyoambatanishiwa
nayo. Wasilisha kadi hiyi ao nambari yako ya mwanachama kwenye watu
wanaotizamia kujiandikisha na punguzo yako itatekelezwa kiotomatiki kwa
jumla yako. Kwa wanachama wapya punguzo hiyi itapatikana baada ya usajili,
kwa hiyo unaweza kuitumia mara moja! Ikiwa wewe ni tayari Mwanachama wa
kushirikiana wa Co-op tutaongeza punguzo yako kwenye Uachama wako uliopo
ndani ya siku 3-4 ya kupokea fomu yako.
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South End

Maswali y Chakula cha wote
Vipi kama mimi sipo Mwanachama?
Ukuwe Mwanachama na ushitikiane na usawa kwa $15 kwa mwaka ($200
inawakilishwa kulipiwa katika Uwanachama kamili)
• Wanachama wa hisa wana haki za kupiga kura na waweza kugombea City
Market Bodi ya Wakurugenzi.
• Wanachama na wanahisa wanastahili kupokea ulezi kila mwaka Kurejeshewa
pesa katika miaka yenye faida(kiasi cha dola kinatofuatiana na kinategemea
ununuzi wa mwanachama-tafazali kumbuka kuwa hatujakadiriwa kuwa faida
kwa miaka michache kutokana na mradi wetu wa upanuzi wa 2017).
Kuwa mwanachama asiyeshiriki
• $15 ya malipo ya usawa kila mwaka itolewe
• Mzuri kwa mwaka moja
• Inaweza kuhuzuria madarasa ya City Market bila Malipo
• Inaweza kuonyesha mchoro wao kwenye Ukuta wa Sanaa ya Mwanachama.
• Inaweza kuwa mfanyakazi kwa punguzo la zaidi ya 2% kwenye duka ya vitu
kwa masaa 4 ya kujitolea kila mwezi.
• Kutostahili kurejereshwa pesa ya ulezi, Upagaji kura ya wanachma ao
kugombea Bodi ya Wakurugenzi.
Wanachama
wa Chakula
cha wote

Kushiriki
Wanachama

Bure

$15/mwaka

Weka kwenye Vyakula (mazao ya 15% &
Wingi, 10% kwenyi duka mzima)
Kusaidia uchumi wa chakula ya eneo
Madarasa ya Bila Malipo kwenyi City
Market
Punguzo katika Wafanyabiashara wa eneo
Kubadili Maji ya osmosis bila kulipa
Fursa ya Mfanyakazi(kupata punguzo ya
zaidi kwa kujitolea)
Punguzo siku ya robo yam waka
Kuingia kura kiotomatiki kila mwezi
Kushiriki katika Mkutano wetu wa Mwaka
Kuwa na kura ya Uchaguzi wa Bodi yetu ya
Wakurugenzi
Marejesho ya ulezi ya miaka ya faida

Pongezo itadumu muda gani?
Hadi mwaka moja(inaweza kufanyiwa upya) Punguzo yako inaambatishwa
kwenyi Umwanachama wako. Tarehe ya kufanyiwa upya ya punguzo yako
inaweza kuwa tafaut ina tarehe ya upya kwa malipo ya usawa wa Mwanachama
wako ikiwa wewe pia ni Mwanchama wa Wanahisa.Tafazali kumbuka
kurudia tena kabla ya punguzo yako kuisha kwani hatuwezi kutoa upya siku
hiyo(inachukua siku 3-5. Ukitoa anwani halali ya barua pepe e-mail utapokea
barua pepe e-mail ya ukumbusho kuhusu tarehe yako ya mwisho ya upya kwa
mwezi.

www.citymarket.coop/foodforall

