زانیاری بو هەموو ئەو کەسانەی سەرەدانی ئەم بنکەیەمان دەکەن
Hauptstraße 35,85551 Kirschheim- Jugendzentrum Kirschheim
کاتی کرنەوەی Tafel-Cafe

کاتژمێر ٠٣:٩

کاتی دەست بە دابەش کردن

کاتژمێر (٠٩٣:٩بە پێ ی گەیشتنی کەل و پەل لە وانەیە بگوردرێت)

کاتی کوتایی پێ هینان

کاتژمێر(٠٠٣:٩بە پێ ی گەیشتنی کەل و پەل لە وانەیە بگوردرێت)

دەرفەتی پارک بو ئوتومبێل

پارکەکەی قوتابخانە لە سەر شەقامی سەرەکی یانLudwigstraße
لە دوواوەی چیمەنەکە.

پارک کردن لە سەنتەری گەنجان()Jugendzentrumقەدەغەیە
-

-

-

پروسەی دابەش کردن لە الیەن دەستەی بەرێوبەرایەتی هی ئەو روژ هەماهەنگ دەکرێت.
لە بو تێپەراندنی(ئاسانکاری)ماوەی چاوەروانی ،بوفێکەی نانی بەیانیمان لە خزمەتی ئێوەی ئازیز دایە.
ئەو خواردەمەنیانەی لە بوفێکە پێشکەش دەکرێن تەنیا بو خواردن لە ناو قاوەخانەکە دیاری کراون.
بو بردنەوەی مالەوە ،لە کوتایی هەمامەنگی لە گەل بەرێوبەران بکەن.
لە کاتی بانگ کرن بو چونە ژورەوە ی ناو دوکان تەنیا ژمارەی بکڕ ( )Kunden-Nummerبانگ دەکرێت.
تکایە بەر لە پروسەی کڕین ،پسولەی کڕین( )Einkaufs-Chipکە نرخی یەک یورویە ( )1 Euroو لە الیەن
دەستەی بەرێوبەرایەتییەوەدەفروشترێت دەستەبەر بکەن.بو دانیشتوانی ( )Aschheimبە خورایی یە.چونکە
شارەداری ) (Aschheimئەم برە پارەی لە ئەستوو گرتووە .پسولەی وون بوو قەرەبو ناکرێتەوە دەبێ
دانەیەکی تر بکرن.
تەنیا کاتێک بوتان هەیە بێنە ناو دوکانەوە کە بانگ دەکرێن(.ژمارەکەتان دەخوێندریتەوە)
لە کاتی هاتنەژورەوە پسولەکە رادەست دەکەن وەکوو بەلگەی چونەژوورەوە.
تکایە بەر لە هاتنە ژورەوە دەستەکانتان بشون یان بەو دەرمانەی لە وێ داندراوە (خاوێن بکەنەوە)
تکایە بە خوتان هیچ هەل مەگرن ،هەرچییەکتان پەسند کرد لەرێی کارمەندەکانمان وە هەل گرن.
تکایە لە پێداویستی خوتان زیادتر هەل مەگرن.
لەناو دوکان خوتان زور دوا مەخەن تا خەلکانی تریش زور چاوەرێ نەبن.
تەواوی ئەم کەرەستانە لە بوو بەکارهێنان لە ماوەیەکی کورتدا پێشبێنی کراوە.گوشتەکە بە باشی ببرژێنن
یان بیکولێنن.
لە وانەیە هەندێ پێکهاتەی ئە کەرەستانە بە تایبەتی کێک و ئەم جورە شتانە هەندێ جوری حساسیەت دروست
بکەن(.وەکو دانەوێلە ،پرۆپۆلعس،هتد)...
بو ئەوەی پروسەک ە بێ کێشە بەرێوە بچیت تکایە گوێرایەلی ئاموژگارییەکانی کارمەندەکانمان بن.
بوهەر زانیاریەکی زیاترسەردانی مالپەری فەرمیمان بکەن لە ژێر ئەم ناونیشانە www.ki-hei-ta.de
لە رێی ئەم ژمارە تەلەفونەوە دەتوانن پەیوەندیمان پێ بکەن٩٠٧٠٠٣:٧٧١١٠.
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