أهال وسهال بكم في متجر المالبس
متجر المالبس التابع لرابطة حماية الطفل باساو هو عرض تطوعي..
بامكاننا أن نقدم لألطفال المالبس من خالل التبرعات من المالبس والبضائع.
من المهم بالنسبة لنا ,أن تكون لدى جميع األطفال في باساو والمنطقة الفرصة الستخدام متجر المالبس.
ولذلك ،فإننا نحتفظ بالحق في تعيين القواعد التالية:
يرجى مالحظة ما يلي:
 .1اختيار مالبس األطفاال يكون فقط ألجل أطفالكم.
 .2زيارة متجر المالبس ممكنة فقط عند تنسيق موعد مسبق مع مكتب وكالة حماية الطفل (هاتف رقم. )0851-2559 :
 .3عند التسجيل ،يرجى تحديد عمر وعدد األطفال.
 .4يمكنم خالل السنة الواحدة الحصول على  3مواعيد كحد أقصى .ومن الضروري وجود فجوة مدتها  3أشهر أو أكثر بين الموعد
واالخر
 .5الرجاء االلتزام بالمواعيد واألوقات  .في حال فقدان الموعد بدون اإللغاء المسبق من حضرتكم أو عدم االلتزام
بالمواعيد لن يمنحكم الحق في اختيار موعد بديل ,أو المزيد من الوقت.
 .6نظرا لضيق مساحة المتجر ،يمكن من خالل ترتيب مسبق اصطحاب مرافق واحد فقط كحد أقصى-
 .7لكل زيارة رسوم اشتراك وقدرة  5يورو.
 .8لكي نتمكن من رعاية جميع األطفال ،تقتصر كمية المالبس على ما يلي
  3قطع من المالبس لكل طفل (على سبيل المثال  3بنطلون 3 ،كنزات أو 3بلوزات).  3بيجامات لكل طفل او جوارب طويلة. لكل طفل معطف واحد (جاكيت) للشتاء /-للصيف أو للمطر لكل طفل كيس للنوم ،بطانية مخصصة لعربة االطفال  ،وبطانية للنوم . تتوفر لدينا ابضا لوازم الطفل المولود حديثا (الرجاء التوجه ألحد العاملين في المتجر) .9يرجى جمع المالبس في السالل التي تقدمها جمعية حماية الطفل .ال يسمح باستخدام أكياس القمامة والحقائب ،أو ما شابه ذلك
داخل المبنى.
 .10تتوفر لدينا عربات األطفال واألسرة وما شابه ذالك ,بتكلفة مبلخ إضافيي.
 .11يرجى من االهل ان يفهموا انه من واجبهم اإلشراف على األطفال عند زيارة متجر المالبس  ,وعلى االطفال البقاء مع الوالدين.
 .12موظفو متجر المالبس مسؤولون عن سير الخدمة .لديهم السلطة في إعطاء التعليمات ومنعك من الدخول اذا لزم االمر .
 .13يرجى التفهم من حضرتكم أن تسليم المالبس ال يكون مبررا تلقائيا بأن لكم الحق بأخذ مالبس إضافية.
نشكركم على تفهمكم.
طاقم جمعية حماية الطفل باساو /متجر بيع المالبس.

