
للخطر. األكثر عرضةمعلومات هامة للمواطنين و المتطوعين فيما يخص حملة مساعدة التسوق و تأمين المواد األساسية لصالح الفئة   

االشباب يساعد" –ريفلد المتضامن كتحت شعار: "  

 

ثر إغالق المؤسسات العمومية بشكل كبير على حياة المواطنين، بالخصوص على الفئة األكثر عرضة للخطر كاألشخاص المسنين، لقد أ

المرضى المصابين بأمراض أخرى أو بأمراض مزمنة و كذا األشخاص ذوي مناعة ضعيفة. هذه الفئة تتواجد اآلن في حالة تستلزم التدخل 

روط واحتياطات لقضاء مهامها اليومية والتسوق أو عاجزة على ذلك. و المساعدة لكونها مقيدة بش  

 تود شبكة من المؤسسات و المنظمات الشبابية، التحالفات اإلجتماعية و المتطوعين بكريفلد مساعدة هذه الفئة األكثرعرضة للخطر.

عاجلة بالمواد الغذائية أو مواد النظافة فيمكنك اإلتصال إذا كنت واحدا من الفئة السابق ذكرها، تسكن بمدينة كريفلد و تحتاج إلى إمدادات 

 هاتفيا بإحدى المؤسسات المدرجة. المرجو اإلتصال بأقرب مؤسسة لمنطقتك.

 

اتصل بأقرب مؤسسة من المؤسسات المدرجة على الالئحة. 1  

أورو. 30. المرجو عدم تجاوز قم بإعطاء اسمك الكامل، رقم هاتفك، عنوانك، قائمة التسوق و الميزانية المتوفرة لديك 2  

إذا كنت تحتاج لتوصيل المشروبات فسيتم ذلك بشكل منفصل عن الطلبية. لمعلومات أكثر المرجو سؤال المؤسسة. 3  

المرجو التحلي بالصبرو تفهم الوضع في حالة عدم تواجد كل العناصر المطلوبة في األسواق.  4  

عن السعر اإلجمالي لطلبيتك و سيرفقون البضاعة بالوصل.عندما يرن المتطوعون جرس بيتك، سيخبرونك  5  

المرجو وضع المال في ظرف )من األفضل نفس القيمة الموجودة على الوصل ( للتقليل ما أمكن من اإلتصال المباشر. 6  

المرجو وضع الظرف أمام الباب. سيضع المتطوع بدوره البضاعة أمام الباب و يأخذ الظرف. 7  

لب األمر أكثر من يوم إلى أن يتم معالجة طلبكم و ذلك بسبب الطلبيات الكثيرة. نطلب منكم تقليص الئحة الطلبيات و من الممكن أن يتط

 اإلستغناء عن المواد الثانوية و اإلكتفاء بالمواد األساسية و مواد التنظيف. 

رها!استفد من العرض فقط إذا كنت تنتمي حقا إلى الفئة األكثرعرضة للخطر و السابق ذك  

 سيبذل الشباب المتطوعون من المؤسسات و المنظمات الشبابية و التحالفات اإلجتماعية بكريفلد ما بوسعه لمساعدتكم.

من أجل الحفاظ على هذه الشبكة على مستوى المدينة، نطلب من المتطوعين و المؤسسات أو موردي المشروبات و األغذية الراغبين في 

أو  عبر البريد اإللكتروني. المساعدة االتصال بنا هاتفيا  

jugendhilft@krefeld.de 

02151-863354 
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