
 نشرة المعلومات العامة والموقع اإللكتروني

 

 عرض للمحتاجين.  

Tafel   هي منظمة غير ربحية هدفها هو منع إهدار الطعام. يعتمد عملTafel   .على جمع التبرعات 
 

لألشخاص    Tafelتتلقى   ومنحه  ممتازة  بجودة  الطعام  جمع  على  المتطوعون  يعمل  األفراد.  ومن  والمزارع  ماركت  السوبر  من  الطعام 
 المحرومين اجتماعيًا مقابل رسوم رمزية.  

 
 في بيبراخ وباد شوسنريد وريدلينغن هو جمعية مقاطعة بيبراخ للصليب األحمر األلماني.   Tafelإن راعي 

 

   العميل

 .  Tafelتسّوق في 

لكل أسرة. ال يجوز إجراء عمليات الشراء إال في بنك الطعام    واحدة  بطاقة  تصدر.  Tafelفقط في حال حيازتك لبطاقة    Tafelيُمكنك التسوق في  

 الذي تم إصدار البطاقة من أجله. يحق لك الشراء إذا كنت تتلقى:  

 إعانة بطالة من المستوى الثاني  -

 بدل سكن  -

 اسي  الدعم األس -

 بدل الطفل   -

 تصُدر البطاقات من قبل الوكاالت التالية.  

 الجمعيات الخيرية  -

 دياكوني  -

 مكتب الرعاية االجتماعية بالمنطقة   -

 يُرجى إحضار المستندات المذكورة أعاله إلثبات استحقاقك باإلضافة إلى بطاقة هويتك. ، Tafelالستخراج بطاقة 

 

 . Tafelمنظمة 

تقديم سوى ما يِرد إليها فقط كتبرعات. إنها ال توفر إمداًدا كامالً وال    Tafelال تستطيع  .  Tafelللحصول على دعم من  ال يوجد حق قانوني  

 يمكنها ضمان أن تتوفر جميع المواد الغذائية المطلوبة دائًما بكميات كافية. 

ت الدخول وقواعد الجدول. نتوقع اتباع نهًجا ودوًدا وتقديريًا  من أجل توزيع البضائع المتاحة على قدم المساواة قدر اإلمكان، يجب مراعاة أوقا

 من كل من المساعدين والعمالء. 

 

 

 

 

 

 

 وتكميلي   تطوعيهو عرٌض  Tafelإن عرض  •
 

ومجاني في أوقات   تطوعيبشكل  Tafelيعمل المساعدون في  •
 فراغهم

 

 Tafelفقط في حال حيازتك لبطاقة   Tafelيُمكنك التسوق في  •



 هكذا يُمكنك دعمنا.  

 تطّوع.  

ألف متطوع في الصليب األحمر األلماني بالتوازي مع وظائفهم أو دراستهم أو مدارسهم. إنهم أناس من جميع األعمار  400يشارك أكثر من 

 تاجين.واأللوان واألديان، ولهم قصص حياة مختلفة للغاية. لكنّهم جميعًا يشتركون في أمر واحد، أال وهو: مساعدتهم للمح

 من خالل استالم البضائع وإعدادها وبيعها.   Tafelيُمكنك أيًضا أن تصبح جزًءا من عائلة الصليب األحمر وتدعم فريقنا المتفاني في 

 

 تبّرع. 

قيق، السكر،  سواء كان فرًدا أو شركة. هناك حاجة ُملّحة للمواد الغذائية األساسية )الد -نحن نقّدر أي دعم! يُمكن ألي شخص تقديم التبرعات 

 الحليب، الزبدة، وما إلى ذلك( أو األدوية.  

 نحن نُرحب بك أيًضا لدعمنا بالتبرعات المالية:  

 جمعية مقاطعة بيبيراتش المحدودة.  

 DE51 6545 0070 0000 0151 05 اآليبان  

 BIC  SBCRDE66XXXرمز 

 "  Tafelالغرض المقصود: "التبرع إلى 

 

 : اتصل بنا

 الصليب األحمر األلماني  
 جمعية مقاطعة بيبيراتش المحدودة.  

 
Rot-Kreuz-Weg 27 

88400 Biberach 
 

 ألكسندرا ماير )رئيس العمل االجتماعي(
 32- 1570 07351  رقم الهاتف 

alexandra.meyer@drk-bc.de 
www.drk-bc.de 

 

 كرة واحدة: وهي مساعدة الناس. ف -Tafelsثالثة 

 لمساعدة المحتاجين.   Tafelمساعًدا أسبوًعا تلو اآلخر في  80يعمل أكثر من 

 

Tafel Biberach, Kolpingstraße 56 
 مساءً  2:15 -صباًحا  9:45  األربعاء 
 مساًء   2:15 -صباًحا   9:45  الجمعة  

 32- 1570 07351رقم الهاتف:  
 bc.de-tafel.biberach@drk  اإللكتروني: البريد 

 
Tafel Bad Schussenried, Biberacher Str. 4 

 18:00 - 16:00 الخميس  
 صباًحا   10:00 -صباًحا  9:00   الجمعة  

 )جهاز الرد على المكالمات( 927104 07583رقم الهاتف:  
 bc.de-tafel.badschussenried@drk  ي البريد اإللكترون

 
Tafel Riedlingen، Ziegelhüttenstraße 52 

 مساءً  1:15 -صباًحا  10:45 السبت  
 32- 1570 07351  رقم الهاتف 

 tafel.riedlingen@drk-bc.de   البريد اإللكتروني  

mailto:tafel.biberach@drk-bc.de
mailto:tafel.badschussenried@drk-bc.de

