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     Tafelnدر کنستانس و حومه

 

       (Tafeln) تافل  یاطالعات در باره عرضه خدمات توسط فروشگاه ها  

ع و یکنند و بعد آنها را توز یرا فراهم م ییهستند که مواد و اجناس غذا یاریو مدد  یاجتماع یفروشگاه ها 

کنند.  یپخش م  

کنندیوابسته به دولت کار م ین ارگانهایشگاه ها مستقل از دولت و همچنن فرویا  

کنند واغلب آنها حقوق یو داوطلبانه کار م یبه صورت افتخار یمدن ین نهاد اجتماعیکارمندان و کارکنان ا

کنند    یافت نمیدر  

 ریوجود دارد به شرح ز ین و مقرراتیتافل قوان ید کردن در مغازه هایخر یبرا

رسد.ید کننده ها به دست ما مین تولیگر و همچنید یتجار  یها و فروشگاه ها ییتوسط نانوا ییس غذااجنا  

م که به ما واگذار شده است.     یع کنیرا توز ییم ان مقدار مواد غذایتوانیما فقط م  

ود دارد.وج یگر مقدار کمیاز روزها د یوجود دارد و دربعض ییمواد غذا یادیاز روزها مقدار ز یدر بعض  

ت باال عرضه خواهند شد     یفیباک ییتافل فقط مواد غذا یدر مغازها  

شده باشد یتواند منقضیخ مصرف مواد و اجناس ارائه شده میتار  

افت یان ازما دریالزم است که مشتر یما کارت مخصوص مشتر ید از فروشگاه هایجهت خر  

کنندیم Kundenkarte 

ارندارائه خواهد شد.د یکه پول کم ین کارت به کسانیا  

. ع خواهد شد   ین توزین مراجعیبه طور عادالنه ب ییاجناس و مواد غذا  

افت خواهند کردیکمتر در ییکوچک تر مواد غذا یشتر و خانواده هایب ییبزرگ تر مواد غذا یخانواده ها  

ردن وجود نداینطور دین به لحاظ نژاد رنگ پوست و همین مراجعیب ین تفاوتیما همچن یبرا  

باشد. یشما م یدر مورد استفاده از عرضه خدمات توسط ما به عهد یریم گینکه تصمیقابل ذکر ا  

ار شما یدراخت یاجتماع یگر موسسا ت کمک هایرا در باره مراکز مشاوره و د یم اطالعتیتوانین میما همچن

م.یقرار بده  

 

م.یل در خدمت هستیبه سوالت شمابا کمال م ییجهت پاسخ گو  


