
WHAT YOU NEED TO REGISTER OR UPDATE 

New clients are required to register by appointment only – call 604-581-5443 to schedule 

SFB clients are required to re-register every six months. This must be done between 9:30 & 11:00 
The documents you need to bring with you: 

For each adult in the household: 

 Picture ID: Official government-issued ID, such as a driver’s license, BCID, passport, etc. 

 Proof of address: A current (within the past month) phone, hydro, cable bill or other official mail with 
your name & address on it. A hand-written rent receipt is not acceptable. 

 Proof of Low Income: EI cheque, last 2 pay stubs, or bank statement with the amount of the direct 
deposit circled. 

For all others: 

 Proof of dependants: You must have Care Cards for each child living in your household. 
Food distribution hours: 

General distribution – for all: Monday, Tuesday, Thursday, Friday –       9:30 AM to 1:00 PM 

Tiny Bundles – only for pregnant women &/or families with babies under 1 yr: Wednesday – 9:00 AM to 1:00 
PM 

For additional information or to book a registration appointment please call 604-581-5443 
 
 
 
 
 

 ما الذي تحتاجه من أجل التسجيل أو تحديث معلوماتك

 5443-581-604: أتصل برقم الهاتف – بحاجة إلى التسجيل عن طريق المواعيد فقطالعمالء الُجدد 
 – 0:99يجب إجراء هذا األمر بين الساعة . إعادة التسجيل كل ستة أشهر( Surrey)في منطقة ُسري (  الغذاءمصرف )Food Bank يُطلب من عمالء

 صباحا   00:99
 

 :الوثائق التي تحتاج لجلبها معك
 :في األسرة بالغ فردلكل 

 رخصة القيادة، أوهوية البطاقة الخاصة بـمقاطعة : أي بطاقة هوية رسمية صادرة من الحكومة، مثل :بطاقة هوية ذات صورةBC (BCID) ،
 .أو جواز السفر، الخ

 للهاتف أو الكهرباء أو الكيبل التلفزيوني، أو أي بريد رسمي مثبت فيه أسمك ( ضمن الشهر الماضي) حالية أي فاتورة :إثبات للعنوان

 .مقبول غيرإن إيصال اإليجار المكتوب بخط اليد . وعنوانك

 تأمين العمل ( شيك) صكمثل  :الدخل المنخفض إثبات(EI)( أو أصول ،stubs آخر دفعتين من الراتب، أو كشف حساب مصرفي مع )

 .التأشير بدائرة على آخر مبلغ تم إيداعه مباشرة في الحساب المصرفي
 :آلخرينل

 أن يكون بحوزتك البطاقة الصحية  يجب :إثبات األطفال الُمعالين(Care Card )طفل يعيش معك في المنزل لكل. 
 

 :أوقات توزيع المواد الغذائية

 ظهرا   0:99صباحا  لغاية الساعة  9::0من الساعة  –أيام األثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة : للجميع –التوزيع العام 

 0:99صباحا  لغاية الساعة  0:99من الساعة   -يوم األربعاء : أو األُسر التي لديها أطفال أقل من سنة واحدة/فقط للنساء الحوامل و –ُرزم صغيرة 
 ظهرا  

 5815443-604: أو لحجز موعد للتسجيل يرجى االتصال على رقم الهاتفللحصول على معلومات إضافية 
     

  
                  (cibarA ( 


