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برگه ای جهت اطالع

اساس منزل ،لباس و اجناس مهم مربوط به زندگی
مبله کردن یک خانه گران است .کسی که فقط پول کمی در دست دارد می تواند ،وسایل ،لوازم و البسه دست دوم ،تهیه کند ،برای
این منظور باید به مغازه های دست دوم فروشی ،اتاق لباس و یا به مغازه های مخصوصی که برای کمک به افراد کم درآمد در
نظر گرفته شده اند ،مراجعه کنند .در این مراکز هر آنچه برای شروع یک زندگی الزم است موجود می باشد .البته قیمت اجناس
بسته به میزان پشتیبانی مالی که از آن مغازه می شود ،متغیر بوده و آن اجناس ممکن است در مغازه یا مراکز دیگر به قیمت
دیگری به فروش رسد .بدین ترتیب ارزش آن را دارد که در ساعات کار آن مرکز و یا مغازه ،شخصا به آن محل مراجعه کرده و
اطالعات الزم را در مورد قیمت آن وسیله مورد نظربه دست آورید .کسی که مایل است وسایلی با قیمت مناسب تهیه کند ،باید
بتواند ثابت کند که درآمد کمی دارد ،به عنوان مثال گواهی حقوق از جاب سنترو یا اداره سوسیال را به همراه داشته باشد.
: 0391تلفن |  Coquistraße) | 39104 Magdeburgورودی(  Karl-Schmidt-Straße 1آدرس| ) (AQBمغازه دست دوم فروشی
Karl-Schmidtآدرس | )(AQBو خدمات جانبی -مبلمان | بعد از ظهر  16تا  13و صبح  11تا  9جمعه  -دوشنبه | 4003159و دوشنبه | : 0391 72726-100 | mhs@aqb-md.de | www.aqb-md.deتلفن | Straße 9 -11 | 39104 Magdeburg
آدرس| “„Zweimalschönمغازه خیریه و دست دوم | بعد از ظهر  17تا  9پنج شنبه تا سه شنبه و بعد از ظهر  14تا  9جمعه
 | DRKبعد از ظهر  18تا  10دوشنبه تا جمعه | : 0391 56391717تلفن | Leibnizstraße 4 | 39104 Magdeburg
,دوشنبه | : 0391 6223305تلفن |  Ferdinand-von-Schill-Straße 33 | 39116 Magdeburgآدرس| Kleiderkammer
 Breiter Weg 19aآدرس| مغازه صلیب سرخ | بعد از ظهر  15تا  12پنج شنبه و سه شنبه  ,بعد از ظهر  13تا  9جمعه و چهارشنبه
آدرس| اولون اشتت ،فروشگاه سوسیال | بعد از ظهر  9دوشنبه تا جمعه | : 0391 9908788تلفن | | 39104 Magdeburg
بعد از  18تا  9سه شنبه  ,بعد از ظهر 9-16دوشنبه | : 0391 74497517تلفن| Bruno-Taut-Ring 119 | 39130 Magdeburg
اتحادیه ( “کت مثل شلوار„ مغازه | بعد از ظهر  13تا  9جمعه  ,بعد از ظهر  18تا  9پنج شنبه  ,بعد از ظهر  16تا  9چهارشنبه ,ظهر
بعد از  17تا  10سه شنبه تا پنج شنبه | : 0391 24369714تلفن|  Alt Salbke 68 | 39122 Magdeburgآدرس| )سوسیال میته
و پنج شنبه ,سه شنبه ,دوشنبه | : 0170 4731321تلفن |  Thiemstraße 12 | 39104 Magdeburgآدرس| اتاق لباس  , | SPIظهر
| ) lebenشبکه ی خیریه(مغازه البسه و لوازم مورد نیاز کودکان | بعد از ظهر  12تا  9چهارشنبه  ,بعد از ظهر  16.30تا  9جمعه
بعد از  17تا  15و  14تا  10دوشنبه تا جمعه | : 0391 4018249تلفن |  Karl-Schmidt-Straße 4 | 39104 Magdeburgآدرس
ظهر
کسی که به دنبال خرید یک دوچرخه با قیمت مناسب است ،می تواند به اماکنی با نام «سلبست هیلفه گروپه»
مراجعه کند و در پروژه ای به نام «ویلکومن بوندنیس » سوال کنید .در آنجا دوچرخه های اهدایی تعمیر می شوند و به عالقع مندان
هدیه می شوند.
 EMMA (Willkommensbündnis Stadtfeld) | Annastraße 32 | 39108مرکز خانواده و  -کودکان SoliRADisch
آدرس: 0391 7328900 | Fahrrad-Projekt im Willkommensnetzwerk Olvenstedt |:تلفن | Magdeburg
: 0391 5069267 | Fahrrad-Projekt im Willkommensbündnisتلفن | Scharnhorstring 22 | 39130 Magdeburg
: 0391 52095112 | Selbsthilfewerkstattتلفن |  Greifenhagener Straße 7 | 39122 Magdeburgآدرس | Südost
: 0391 6248630تلفن |  Langer Weg 8 | 39112 Magdeburgآدرس)(ASZ Sudenburg
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در راهنمای مهاجران ماگدبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعاتی تعداد بیشماری مراکز کمکی ومشاوره
چند زبانه و همچنین برنامه های مختلفی برای اوقات فراغت شما موجود می باشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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