
 
 
 
 

في إرباخ و میشلشتادت (التافل) لوائح الطعام  
میشلشتادت (ھوخ ھاوس أم كرایزل) 64720، 88رینغ  العنوان: شتادت  

703508/06061ھاتف :   
 

 ھل ترید التسوق عندنا ؟
 

 أوال یجب علیك معرفة المعلومات التالیة للوائح الطعام التابغة إلرباخ و میشیلشتادت واالنتباه لھا :
 

  میشلشتادت تعرض للناس محدودي الدخل القدرة على التسوق الرخیص ح الطعام في إرباخ ولوائ
 مرتین في األسبوع. الرجاء منك اإلنتباه لمبادئ التسوق األساسیة التالیة :

 
 األطعمة تأتي من تبرعات شركات بیع التجزئة في منطقة األودنفالد .

تصرف بھا .لیس دائما تكون كل األطعمة بكمیات كافیة لل  
 لذلك ینتبھ موظفاتنا وموظفینا ،أن تكون األطعمة الموجودة لكل الزبائن المحتملین كافیة

    ویوزعون األطعمة وفقا لذلك . ھنالك تؤخذ بعیت االعتبار عدد أفراد األسرة المدرجة  في بطاقة
 العمیل .

 السالل المستعارة سوف تمأل بقدر ما تكفي كمیات األطعمة الموزعة.
   الجاء منك تفھم ذلك ألن عروضات السلع و كمیات الطعمة تكون مختلفة تبعا  لكمیات  التبرعات

 القادمة.
بالنسبة للسلع المعطاة تكون ذات نوعیة ال تشوبھا شائبة من فائض اإلنتاج أي فائض    العروضات 

     اجراء الفحوص أو بوقت قلیل قبل نھایة تاریخ الصالحیة. تعطى السلع بعد أفضل معرفة و بعد
   الروتینیة علیھا. مع ذلك ال یستطیع مركز لوائح الطعام في إرباخ و میشلشتادت اإللتزام باستعادة

السلع لذلك یجب في كل حالة فحص السلع شخصیا.   
 

 المطالبة بسلع معینة ال توجد دائما !
 

 الشراء
 أنت تحصل مع كل شراء على سلة للسلع.

ل على سلتین إذا كانت السلع الموجودة كافیةأشخاص تحص 6إبتداء من   
).2(€یورو  ٢(إذا كان العدد معروف عندھا) یكون اسھامك لكل سلة ھو   

 
 1-2 أشخاص في المنزل یستطیعون التسوق فقط لمرة واحدة كل أسبوع !

 

 
 أوقات الدوام:

17:00إلى  15:00و الخمیس من الساعة  12:30إلى  10:30الثالثاء من الساعة    
 أیھم



 الوقت الشخصي یعتمد على لون بطاقتك و ترتیبھ في جدول المواعید (أنظر إلى خطة االنتاج)
 المنشور و الدور السابق لیست ضروري وال یؤدي إلى تناول سابق.

 
 اإلعطاء ھو فقط في الترتیب المدرج في جدول المواعید.

 
 الرجاء منك االنتباه للترتیبات و اإلطار الزمني.

لحضور المتأخر یجب علیك اإلنتظار آلخر االعطاء (بعد اللون األخیر).بالنسبة ل  
 

 قواعد السلوك:
 

مسموح فقط لشخص واحد لكل منزل بالتسوق في محالت التافل .•    
 

ال یسمح بوضع عربات األطفال في مكان توزیع السلع، ولكن یجب أن توضع في أماكن معینة.•    
 

اة اآلخرین والتصرف بشكل الئق مع المتتطوعین لمساعدتك .الرجاء الدخول بتھذیب و مراع•    
 

ال تناقش مع المتطوعین نوع و كمیة السلع المعطاة.•    
 

التفھم الشخصي لعدم افتعال الشجارات أو المشاركة بھا في المحل أو قربھ.•    
 

الكحول و المخدرات ممنوعة داخل محل التافل و قربھ .•    
 

التافل .التدخین ممنوع داخل •    
 

ال تترك النفایات في أو حول محل التافل.•    
 

ممنوع عرض بیع أو تبدیل الحاجات الشخصیة أو السلع غیر المرغوبة.•    
 

 عند عدم اإللتزام بھذه القواعد سوف یتم الحظر 
 وسحب بطاقة التافل.

 
 لن یكون بإمكانك التسوق بالتافل مرة ثانیة.

 
وعون وال یحصلون على مال مقابل عملھم ھناك ، لذلك فإن ابتسامتككل العاملین في التافل ھم متط

و لطافتك یكونون أجر للمتطوعین .   
 ترحیب بك من القلب في التافل مركز لوائح الطعام في إرباخ و میشلشتادت .

 الرجاء عدم نسیان إحضار حقائب التسوق أو سالل أو أكیاس بالستیكیة ألخذ السلع المعطاة.
یق التافلمع تحیات فر  

 أیھم
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