BARSBÜTTELER TAFEL e.V

المواد الغذائية للمحتاجين
الدخول فقط ببطاقة تافل
مكان التوزيع (العنوان):

في مركز الشباب ( ) Am Akku 1, 22885 Barsbüttel

المواعيد العمل:

كل يوم األربعاء من الساعة 13:30 – 12:00

التوزيع حسب الترتيب:

يتم التوزيع حسب ترتيب األرقام الموجودة في بطاقات تافل لكل شخص
*عندما يتأخر الشخص  :هذا يعني انه اليحتاج شيا" من تافل
أو عليه أن يبقى آخر شخص و يستلم األغراد
<< برنامج التوزيع لكل اربع أشهر معلقة عالباب >>

التكلفة :

لكل شخص فقط  2,00يورو عند الدخول و يمكن الدفع ب:

القطع النقدية 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 :يورو أو
األوراق النقدية 10,00 – 20,00 :أو  5,00يورو
قواعد أخرى:

في وقت اإلصدار  ،يجب أن تكون البطاقة مرئية جيدا.
ال يجب أن تأخذ المواد بنفسك الشخص المسؤول الزم يناولك المواد!
تقسم الموزعات البضائع الموجودة حسب لعدد األشخاص الظاهر البطاقة
ووفقا لحجم البضائع أيضا  -يتم تحقيق رغبات إن أمكن -
 -لن يتم إرجاع المواد المستلمة

التسجيل:

سيتم حفظ المشاركة والدفع في يوم اإلصدار.

يجب أن يتم تنفيذ تعليمات الموزعين في تافل !

Stand: 29.10.2018

قواعد

التوزيع Tafel Ausgabe-Regeln

BARSBÜTTELER TAFEL e.V

المواد الغذائية للمحتاجين
التسجيل
من الساعة 11:30 - 11:50

أوقات التسجيل:

من يُسمح له بالتسجيل؟
المحتاجين المقيمين في  Barsbüttelألنفسهم واألقارب
(الزوج  /الشريك واألطفال الذين أعمارهم تحت )18
المستندات الالزمة لتسجيل؟
•
•
•
•

 IDالهوية ( األوسفايس)
بيان الراتب ،والذي من خالله يمكن معرفة أنك في حاجة المواد من التافل
إثبات من مكتب الرعاية االجتماعية(سوتسيال آمت) أو مركز العمل(جوب سنتر)
بيان معاش التقاعد

ما هي البيانات التي ستخزن؟
• االسم واالسم األول وتاريخ الميالد والعنوان والجنسية
• االسم األول للشريك (أو الكنية المغايرة لرجل أو المرأة)  ،وتاريخ الميالد
• تاريخ النسب والجنس وتواريخ الميالد
• الشارة التي تدل "ال لحم الخنزير  /ال الجيالتين"
• بيانات إثبات الدخل المقدمة
(عند التسجيل ألول مرة  /بعد الطلب)
الرقم التسجيل:

عند التسجيل سيأخذ كل واحد بطاقة التافل مكتوبة عليها رقمه ضمن ترتيب
التوزيع.
استبعاد الشخص:
قد يقوم اإلدارة بقفل الشخص بسبب حادثة ما قد تحدث
لمدة تصل إلى  4أسابيع  ،في حاالت خاصة أيضا االستبعاد الكامل.
إلغاء حق المشاركة:
بعد  6أشهر من عدم المشاركة  ،سيتم حذف رقم الشخص .يمكن طلب
االستئناف وفقا
قواعد القبول.
عند فقدان البطاقة:
يجب اإلبالغ عنها عند الدخول .إلعداد بطاقة بديلة تكلفك  2,00يورو.

(تكلفة مواد البطاقة فقط )
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