ISNA Canada Foodbank
Client Registration Requirements
The following documentation is required whenever a client is being fully screened.
Clients are re-screened every six months.
1. Valid photo ID for each Registrant and
Dependants
Driver’s Licence, Passport, Permanent
Residence Card, Health Card

إثبات شخصية مقدم الطلب و الساكنين في نفس
 جواز- )العنوان (الزوجة أو األطفال أو األهل
السفر أو بطاقة اإلقامة أو البطاقة الصحية أو
رخصة القيادة
Aqoonsi sawir sharci ah u isdiiwangeliyaha
kasta iyo dhamaan caruurta - Waraaqda
Darawalka Licence, Passport, Joogtada ah
deganaanshaha Card, Card Caafimaadka
Halali picha ID kwa ajili ya kila Registrant
na wategemezi zote - Leseni ya dereva,
Pasipoti, Katibu Makazi Kadi, Kadi Afya
2. Proof of Residence
Lease agreement -  عقد اإليجار- Heshiiska
kirada - Mkataba wa upangaji

3. Proof of household income
- Pay stubs and/or Social Assistance statements (Ontario Works,
Disability, Immigration, etc.)
-Child Tax Benefits for eligible families
- last 3 months’ bank statements for all adults in the household

 و١٨  إثبات الدخل او الراتب لجميع البالغين الساكنين في نفس العنوان (عمر إذا ينطبق- فوق) أو إيصال الويلفير (المساعدات) من الحكومة
 أثبات المزايا الضريبية الكندية للطفل (مبلغ من الحكومة يعطى لكل طفل دون)سن الثامنة عشر و ترسل الحكومة إيصال لكل منزل عبر البريد
 كشف حساب البنك ألخر ثالثة أشهر لجميع البالغين الساكنين في المنزل (عمر) و فوق١٨
Caddaynta dakhliga qoyska
- Jeegagga Pay iyo/ama Cadaynta Waraaqaha Gargaarka Bulshada
(Iyo Hadaa haysato Curyaan, Waraaqaha cayta, Ontario Works, iwm)
- Cashuur ka dhafidda caruurta ee dhammaan qoysaska u qalma
- Tafaasiisha bangiga 3 bilood
Ushahidi wa kipato cha kaya
- Pay Mbegu na/au Kauli Social Msaada (Ontario Works, Ulemavu,
Uhamiaji, nk)
- Faida ya kodi mtoto kwa familia zote haki
- Mwisho miezi 3 benki kauli kwa watu wazima wote katika kaya

4. Notice of Assessment for the current
tax year for all adults in the household

كشف التقييم للضرائب للسنة الحالية لجميع البالغين
 و فوق) ( في نهاية١٨ الساكنين في المنزل (عمر
 التقديم،١٨  على كل بالغ يبلغ من العمر،كل عام
لملف الضرائب و تبعث الحكومة عبر البريد كشف
 يرجى.الدخل للعام كله في مقدمة العام المقبل
)اإلستفسار من الحكومة للمزيد من التفاصيل
Notice of Assessment ee sannadka
canshuurta ee taagan ee dadka waaweyn
oo dhan ee reerka
Taarifa ya Tathmini ya kodi kwa mwaka
ajili ya Watu wazima wote katika kaya
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