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 اعتبارا من ،Hub مفتوح حاليا في Community Fridge Project بإعالمكم بأن Letham4All تسر مؤسسة 
 يوم اإلثنين 23 مارس. سيكون متاحا من الساعة  9 صبا حا إلى  1 مساًء و من 5 مساًء إلى  9 مساًء ، من اإلثنين إلى
 و بعض التبرعات من الفواكه الطازجة و Fareshare الجمعة.  لقد حصلنا   على أول عملية توصيل من مخطط
 الخضروات و البيض.                                                    يهدف مشروعنا إلى الحد من تبدير الطعام ، و للتخفيف
 في ظل هاته الظروف الصعبة .             نحن نعمل مع عدد من Coronavius من األضرار التي قد يتسبب فيها
 الخاص بنا يمكن Community Fridge4All و نظن بأن North Perth المنظمات من أجل أن نوفر لكم الدعم في
 أن يساعد أوالئك الذين يحتاجون إلى العزلة الذاتية " الحجر الصحي " و األشخاص الذين تأثروا باإلنخفاض  في الدخل و
 ذلك سيتم  بالتنسيق مع المتطوعين الذين سيقومون بتجهيز أكياس الطعام .    لذا نود أن نعلمكم أنه إذا كان لديكم المال و
 لديكم اإلمكانية للولوج إلى المتاجر ، فالمرجو ترك فرصة لآلخرين لإلستفادة من المنتوجات التي توفرها
Community Fridge4All . إذا كنتم بحاجة إلى الدعم ، فيرجى بإخبارنا بذلك من خالل إكمال نموذج  بسيط عبر 
 .في كل زيارة  pound و يمكنكم شراء طعام بقيمة 2  (pound باوند) pاإلنترنت هنا.  حزمة واحدة ستكلفك 20
 المروجو إحضار حقيبة التسوق الخاصة بكم!                                                 نرجو من األشخاص الذين يريدون
 لتوقيع   على نموذج العضوية Community Fridge  اإلستفادة  من
 عند الدخول إلى المبنى من فضلكم إحترموا التوجيهات                                                             .
 _                                                   . التالية:                                                    _ غسل اليدين 
                     . المحافظة على مسافة األمان بين الموظفين و المتطوعين
 ،إذا كنتم تعانون من أعراض الحمى أو السعال المستمر                                                                        
إذا كنتم تجدون                                         زل الذاتي و البقاء في منازلكم.و الع NHS فالمرجو اتباع إرشادات  

يمكن لمتطوعين إمدادكم بهاته المنتوجات! نهدف إلى  صعوبة في الحصول على السلع األساسية ، فنحن هنا لمساعدتك.  
ر إلى تحديد أولويات الطلبات. قد نضط  التعامل مع طلبكم في أسرع وقت ممكن و لكن اعتمادا على الضرورة  

يمكننا أيضاً توفير مكالمات هاتفية مع أحد                                                                  األخرى.  
التنظيم و تفادي اإلكتظاض داخل المبنى  من أجل  المتطوعين .    

، إذا ما كان لديكم الوسائل و القدرة على توفير  ضيحلسوء الحظ ، ال يمكن لمشروعنا تقديم رعاية شخصية . فقط للتو    
األشخاص األكثر حاجة إلى يد   الضروريات ألنفسكم المرجو ترك للمتطوعين فرصة لمساعدة  

رقم                             للتواصل معنا المرجو اإلتصال ب...                                                       المساعدة.  
 الهاتف:   01738444061                                من 9  صباحا إلى 1 مساًء و من  5 مساءً   إلى  9 مساءً   ،من

مساًء ، يوم السبت و األحد 1صباحا إلى   9من                                    اإلثنين إلى الجمعة . .         
صل عن طريقأو التوا  email :                   

secretary@letham4all.org.uk.    
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