
THE DERBY FOOD 4 THOUGHT ALLIANCE  تھاوٹ اتحاد  4دی ڈربی فوڈ 

Think food 
Think support 
Think change 

 کھانا کے متعلق سوچیں
 امداد کے لئے سوچیں 

  تبدیلی کے بارے میں سوچیں

The Derby Food 4 Thought Alliance supports 
people in Derby who are experiencing food 
poverty, through food provision, signposting, 
education and advice.  

ڈربی میں ان لوگوں کی حمایت  تھاوٹ اتحاد 4دی ڈربی فوڈ 

، یکرتا ہے جو خوراک کی قلت سے پریشان ہیں،خوراك فراہم
سائن پوسٹنگ، تعلیم اور مشورے کے ذریعہ ان کی امداد کرتا 

 ہے. 

Need support? 

If you need assistance call 01332 640000 option 5 
- we can provide you with a range of support 
including an emergency food package.  

 مدد کی ضرورت ہے؟
پر کال  640000 01332 اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو

دبائیں. ہم آپ کو ہنگامی فوڈ پیکیج  5کریں اور پھر آپشن 

 سمیت متعدد امداد فراہم کرسکتے ہیں.
Want to donate? 

We rely on donations of food and money from 
businesses and individuals. To donate email: 
irina.shaw@communityactionderby.org.uk  

 چندہ/ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں.
ہم کاروبار اور افراد سے کھانا اور پیسہ کے عطیات پر 

انحصار کرتے ہیں. چندہ/ ڈونیشن کرنے کے لیے ای میل 
 کریں:

irina.shaw@communityactionderby.org.uk 

Interested in volunteering? 

We're always looking for volunteers to help with 
all kinds of tasks. For more information email: 
irina.shaw@communityactionderby.org.uk  

 رضاکارانہ خدمات میں دلچسپی رکھتے ہیں.
ہم ہمیشہ رضاکاروں کی تالش میں رہتے ہیں جو کہ ہمیں ہر 
طرح کے کاموں میں مدد کر سکیں. مزید معلومات کے لئے 

 رابطہ کریں:
irina.shaw@communityactionderby.org.uk 

The Derby Food 4 Thought Alliance is supported 
by Community Action Derby and proud to be part 
of The Derby Community Hub - a multi sector 
partnership that includes Derby City Council.  

 کو کمیونٹی ایکشن ڈربی کے تھاوٹ اتحاد 4دی ڈربی فوڈ 

ذریعہ تائید حاصل ہے اور ہمیں دی ڈربی کمیونٹی ہب کے 
حصہ ہونے میں فخر ہے. یہ ایک متعدد شعبہ کی شراکت 

  داری ہے جس میں ڈربی سٹی کونسل بھی شامل ہے.
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