
 لباس، مبلمان، غذا
 

توانند اقالم ارزان قیمت یا دست دوم را  نیز میها، افراد با پول کم عالوه بر فروشگاه

 خریداری کنند. 

 

 پوشاک، مبلمان و وسایل منزل 

بازی و کاالهای  های پوشاک، لباس، ظروف، اسبابهای اجتماعی و فروشگاهدر فروشگاه

کنید که بسیار ارزان هستند. مهم: لطفا  ورزشی و برقی برای استفاده روزمره پیدا می

 ود )برای پناهجویان( یا اخطار مزایای مرکز کار را نشان دهید. کارت شناسایی خ

 

 

 فروشگاه های اجتماعی و فروشگاه های لباس
Werkhof Regenbogen e.V. mit Möbelwelt und Kinder- und Bücherwelt 

Industriestr. 21 bis 29 

91154 Roth 

Telefon 09171 96 74 0 

E-Mail: info@werkhof-regenbogen.de 

Website und Online-Shop 

 مبلمان و بیشتر 
Dr.-Haas-Str. 44 

91126 Schwabach 
Telefon 09122 632 10 81 

E-Mail: schwabach@werkhof-regenbogen.de 
Website und Online-Shop 

 

 

 فروشگاه بزرگ با ارزش
Nürnberger Str. 13 

91126 Schwabach 

09122 1816410 

 

Kleiderkammer des BRK KV Südfranken 

Westring 40 

91154 Roth 

Telefon 09171 84000 

E-Mail: service-team@brk-suedfranken.de 

Website 

mailto:info@werkhof-regenbogen.de
https://www.werkhof-regenbogen.com/shop/
mailto:schwabach@werkhof-regenbogen.de
https://www.werkhof-regenbogen.com/shop/
https://www.kvsuedfranken.brk.de/angebote/existenzsichernde-hilfe/kleiderkammern.html


 K.A.T.Zeمرکز تبادل لوازم کودک 
Westring 40 

91154 Roth 

Telefon 09171 84000 

E-Mail: service-team@brk-suedfranken.de 

Website 

 

 خرید مواد غذایی 
در سوپرمارکت های تخفیف دار می توانید خواربار و لوازم بهداشتی ارزان قیمت پیدا  

، مواد غذایی از کشورها یا  Rothتر در های کوچککنید. به احتمال زیاد در فروشگاه

 کنید. مناطق خاصی از جهان پیدا می

 

Rother Tafel e.V. 

می توانید خواربار و اقالم بهداشتی را به صورت رایگان تحویل   Rother Tafel e.Vدر 

بگیرید، اگر خودتان پولی به دست نیاورید یا به اندازه کافی درآمد نداشته باشید. برای این  

کار به »اثبات نیاز« نیاز دارید. این می تواند به عنوان مثال: یک اخطار مزایا از مرکز  

شد. پناهجویان نامه ای از اداره خدمات اجتماعی همراه با  کار یا یک اخطار بازنشستگی با

دریافت می کنند )این نامه ای است که می   AsylBlGمدرک ورود/شناسنامه و اخطار 

 (.ماه چقدر پول دریافت خواهید کرد  1گوید برای 

 

 Rothدفتر صدور در 
Rother Tafel e. V. 

Friedrich-Ebert-Str. 12 · 
91154 Roth 

Telefon: 0173 2515479 
Website 

 

)همچنین در تعطیالت رسمی( تحویل داده  13:30مواد غذای در روزهای شنبه از ساعت 

 می شود. 

لطفاً همراه خود داشته باشید:   12:00الی  10:00ثبت نام های جدید: چهارشنبه از ساعت 

، حقوق،  SGB IIیورو و یک گواهی ) 3ند جعبه تاشو(، حداکثر کیف حمل بزرگ )مان

 اعالمیه بازنشستگی یا موارد مشابه(. 

https://www.kvsuedfranken.brk.de/angebote/existenzsichernde-hilfe/kleiderkammern.html
https://www.rother-tafel.de/


 Hilpoltsteinنقطه توزیع در 
AWO-Kompetenzzentrum (Rückgebäude) 

St.-Jakob-Straße 12 
Eingang Drei-Eichen-Straße 

Telefon: 0176 76 78 35 94 
Website 

 

 انجام می شود  13:30تحویل مواد غذایی چهارشنبه ها از ساعت 

لطفاً همراه خود داشته باشید: کیف حمل   13:30الی  13ثبت نام جدید: چهارشنبه از ساعت 

، حقوق، اعالمیه  SGB IIیورو و یک گواهی )  3بزرگ )مانند جعبه تاشو(، حداکثر 

 (.مشابهبازنشستگی یا موارد  
 

https://www.rother-tafel.de/

