
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 

 
 

 

 

 مدارکی که برای ثبت نام یا تجدید ثبت نام احتیاج دارید

متقاضیان جدید الزم است فقط با تعیین وقت از طریق این شماره تلفن 

 404-385-3445ثبت نام کنند: 

ماه دوباره ثبت نام  4زم است رر ال SFBمتقاضیان بانک مواد غذایی 

 صبح. 55و  50/9کنند: بین ساعتهای 

 خانواده: هر فرد بالغمدارکی که باید رمراه بیاورید برای 

* کارت رویت عکسدار. باید کارت رسمی دولتی باشد مانند گوارینامه 

 رانندگی و یا کارت رویت بی سی، پاسپورت و غیرو.

فن، برق، قبض کیبل تی وی )فقط مربوط * اثبات آدرس: یک قبض جدید تل

به یکماه گذشته( و یا یک پاکت رسمی که روی آن نام و آدرس شما باشد 

 یک رسید پرداخت اجاره دست نویس شده قابل قبول نیست.

 * اثبات کم درآمد بودن:

)مربوط به حقوق ایام بیکاری(، دو برگ آخرین قبض پرداخت حقوق،  E1چک 

یا صورتحساب بانک که روی آن مبلغی که مستقیمًا به حساب شما رفته است 

 با یک عالمت دایره مشخص شده باشد.

 * اثبات افراد تحت تکفل:

شما باید برای رر بچه که در خانواده شما رست کارت پزشکی )ِکر کارت( 

 شید.داشته با

 * ساعات توزیع مواد غذایی:

بعد  5تا  50/9توزیع کّلی برای رمه: دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه 

 از ظهر 

زنان باردار و یا خانواده رای دارای بچه * بسته رای کوچک: فقط برای 

صبح تا یک بعد از ظهربرای اطالعات بیشتر و  9رای زیر یکسال: چهارشنبه 

 404-385-3445م لطفًا به این شماره تماس بگیرید. یا تعیین وقت ثبت نا

 

(Farsi) 
 


