
 حولنا
 من يحصل أن يمكن نوعه. من فريد وضع كل اليومية. الحاجيات لشراء المال من يكفي ما تملك ال للكل: يحصل أن الممكن من

 بنك وجود سبب هو هذا أخرى. متوقعة غير ظروف أو شديد مرض أو الحياة شريك وفاة أو الطالق أو العمل من الفصل خالل
  لوحدك. الوضع هذا مثل مع تتعامل أن عليك يجب ال حتى الطعام،

 
 متى تؤخذ بعين االعتبار

يجب أن تتوفر فيك الشروط التي وضعها بنك الطعام الوطني من أجل التأهيل للحصول على مساعدة غذائية. تجدها على موقعنا 
 voedselbankveenendaal.nlwww.اإللكتروني 

 
 طلب التسجيل

 إذا كان لك مستشار فله أن يطلب تسجيلك عبر استئمارة التسجيل اإللكترونية الموجودة على موقعنا في اإلنترنت.
 

إذا لم يكن لك مستشار وتريد الحصول على مساعدة مجانية في إلقاء نظرة شاملة إلى وضعيتك الحالية لتحديد ما إذا كنت مؤهال 
 Veenendaal shmveen@gmail.comللمساعدة الغذائية، فقم بإرسال بريد إلكتروني مع بياناتك لالتصال بك 

SchuldHulpMaatje Veenendaal) مساعدة الديون في فينندال(. بعد ذلك سيُجرى اتصال بك لتحديد موعد من أجل إجراء /
. يتم النظر خالل المحادثة التمهيدية إلى الطرق التي يمكن 06-18555808المحادثة التمهيدية. كما أنه يمكن االتصال هاتفياً برقم 

 يمكن تقديم طلب للحصول على المساعدة الغذائية.دعمك بها كما أنه 
 

يمكن االتصال بشباك الميزانية كل يوم عم طريق )شباك الميزانية( لبلدية فينندال.  Budgetloketيمكن أيضا االتصال دائما بـ 
الك عبر البريد . أو أرسل سؤ(0318) 53 88 30عبر رقم  16.00إلى  13.00ومن الساعة  12.00إلى  9.00الهاتف من الساعة 

. يمكن أن تبدأ شباك الميزانية المساعدة وعند الحاجة تقديم طلب للتسجيل لدى budgetloket@veenendaal.nlاإللكتروني إلى 
 بنك الطعام.

 
 ما هي كيفية عملنا

بعد أن تمت الموافقة على طلب تسجيلك فستتلقى من بنك الطعام بطاقة تمكنّك من الحصول على جزء من الحاجيات اليومية في متجر 
بنك الطعام الخاص بنا. اعتمادا على عدد أفراد األسرة يتم تحديد عدد المنتجات التي يمكنك اختيارها من جزء المتجر الموجود فيه 

فظ. باإلضافة إلى ذلك، هناك إمدادات متغيرة أسبوعيًا من الخبز ومنتجات األلبان واللحوم والخضروات والفواكه. المنتجات القابلة للح
 أشهر ستتم إعادة المحادثة معك والتي ننظر خاللها إلى ما إذا كانت هناك تغييرات في الوضع المالي أو تم منح التمديد. 6أو  3بعد 

 
 بنك المالبس

الطعام أن يستخدموا أيضا بنك المالبس. يريد بنك المالبس في بلدية فينندال المساهمة في الحد من الفقر في فينندال يُسمح لعمالء بنك 
والمناطق المحيطة بها. إننا نعطي مالبس وأحذية جيدة وقابلة إلعادة االستخدام إلى عمالء بنك الطعام في فينندال وذلك بالمجان. بهذه 

 عادة استخدام المالبس.الطريقة نساهم بقسط في إ
 

 أين يوجد بنك الطعام وبنك المالبس؟
Gilbert van Schoonbekestraat 75 

 PZ Veenendaal 3901فينندال 
 

 هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا!
 info@voedselbankveenendaal.nlبنك الطعام: 

 info@kledingbankveenendaal.nlبنك المالبس: 
www.voedselbankveenendaal.nl 



 حولنا
 من يحصل أن يمكن نوعه. من فريد وضع كل اليومية. الحاجيات لشراء المال من يكفي ما تملك ال للكل: يحصل أن الممكن من

 بنك وجود سبب هو هذا أخرى. متوقعة غير ظروف أو شديد مرض أو الحياة شريك وفاة أو الطالق أو العمل من الفصل خالل
  لوحدك. الوضع هذا مثل مع تتعامل أن عليك يجب ال حتى الطعام،

 
 متى تؤخذ بعين االعتبار

يجب أن تتوفر فيك الشروط التي وضعها بنك الطعام الوطني من أجل التأهيل للحصول على مساعدة غذائية. تجدها على موقعنا 
 voedselbankveenendaal.nlwww.اإللكتروني 

 
 طلب التسجيل

 إذا كان لك مستشار فله أن يطلب تسجيلك عبر استئمارة التسجيل اإللكترونية الموجودة على موقعنا في اإلنترنت.
 

إذا لم يكن لك مستشار وتريد الحصول على مساعدة مجانية في إلقاء نظرة شاملة إلى وضعيتك الحالية لتحديد ما إذا كنت مؤهال 
 Veenendaal shmveen@gmail.comللمساعدة الغذائية، فقم بإرسال بريد إلكتروني مع بياناتك لالتصال بك 

SchuldHulpMaatje Veenendaal) مساعدة الديون في فينندال(. بعد ذلك سيُجرى اتصال بك لتحديد موعد من أجل إجراء /
. يتم النظر خالل المحادثة التمهيدية إلى الطرق التي يمكن 06-18555808المحادثة التمهيدية. كما أنه يمكن االتصال هاتفياً برقم 

 يمكن تقديم طلب للحصول على المساعدة الغذائية.دعمك بها كما أنه 
 

يمكن االتصال بشباك الميزانية كل يوم عم طريق )شباك الميزانية( لبلدية فينندال.  Budgetloketيمكن أيضا االتصال دائما بـ 
الك عبر البريد . أو أرسل سؤ(0318) 53 88 30عبر رقم  16.00إلى  13.00ومن الساعة  12.00إلى  9.00الهاتف من الساعة 

. يمكن أن تبدأ شباك الميزانية المساعدة وعند الحاجة تقديم طلب للتسجيل لدى budgetloket@veenendaal.nlاإللكتروني إلى 
 بنك الطعام.

 
 ما هي كيفية عملنا

بعد أن تمت الموافقة على طلب تسجيلك فستتلقى من بنك الطعام بطاقة تمكنّك من الحصول على جزء من الحاجيات اليومية في متجر 
بنك الطعام الخاص بنا. اعتمادا على عدد أفراد األسرة يتم تحديد عدد المنتجات التي يمكنك اختيارها من جزء المتجر الموجود فيه 

فظ. باإلضافة إلى ذلك، هناك إمدادات متغيرة أسبوعيًا من الخبز ومنتجات األلبان واللحوم والخضروات والفواكه. المنتجات القابلة للح
 أشهر ستتم إعادة المحادثة معك والتي ننظر خاللها إلى ما إذا كانت هناك تغييرات في الوضع المالي أو تم منح التمديد. 6أو  3بعد 

 
 بنك المالبس

الطعام أن يستخدموا أيضا بنك المالبس. يريد بنك المالبس في بلدية فينندال المساهمة في الحد من الفقر في فينندال يُسمح لعمالء بنك 
والمناطق المحيطة بها. إننا نعطي مالبس وأحذية جيدة وقابلة إلعادة االستخدام إلى عمالء بنك الطعام في فينندال وذلك بالمجان. بهذه 

 عادة استخدام المالبس.الطريقة نساهم بقسط في إ
 

 أين يوجد بنك الطعام وبنك المالبس؟
Gilbert van Schoonbekestraat 75 

 PZ Veenendaal 3901فينندال 
 

 هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا!
 info@voedselbankveenendaal.nlبنك الطعام: 

 info@kledingbankveenendaal.nlبنك المالبس: 
www.voedselbankveenendaal.nl 


