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ّاء
ّارنا األعز
إلى زو
❖

ُومزونْ ْست هو حمل جلميع الناس.
حمل موزاييك-أ ْ
إ ّن ّ

ِّ
اًن
❖
لسلَ ُع تدخل إىل حم ّل موزاييك جمّ ا
ومزونْ ْست" ( )umsonstتعين ابألملانيّة "جمّ ا
"أُ ْ
اًن" ،فا ّ
أيضا.
لزواره ابجملّان ا
التربعات) ويعرضها احملل ّ
(عن طريق ّ
متطوع بكامله ،أي ال يتقاضى مالا مقابل عمله.
فريق العمل هو ا
أيضا ّ
احملل أكثر من  ٦٠٠يورو ( )600 €يف الشهر الواحد.
ومع ذلك ،تبلغ كلفة إجيار ّ
ٍ
املايل.
لذلك حنن حباجة إىل دعمكم ّ

احملل) بيورو
ع بشيء
احملل (سواء ت ررب َ
للمحل أو َ
كل زائر/ة من ّ
فإذا ساهم/ت ّ
أخ َذ شيئاا من ّ
ّ
زوار ّ

الشهري.
ألدى ذلك إىل تغطية اإلجيار
واحد (ّ ،)1 €
ّ
ِّ
فورا لالستعمال.
❖
السلع اليت حالتُها جيّدة واجلاهزة ا
إنّنا ل نقبل سوى ّ
احملل على التخزين حمدودة.
❖
إ ّن قدرة ّ
ِّ
السلَع.
تتفهموا أنّنا ل نستقبل إلّ ّ
لذلك نرجو أن ّ
كميّات حمدودة من ّ
كل زائر/ة على وعاء.
❖
احملل ،حتصل/حيصل ّ
عند الدخول إىل ّ
إ ّن السلع اليت ترغبون يف أَ ْخ ِّذها جيب وضعها فقط! يف داخل هذا الوعاء.
ليس مسموحا و ْ ِّ
أي وعاء آخر أو جتميعها يف موضع آخر ،مثالا على املنضدة أو
السلَع يف ّ
ا َ
ض ُع ّ
على املقاعد يف زاوية اجللوس.
كراجة األطفال شكالا من أشكال السرقة!
السلع يف األكياس ّ
اخلاصة أو يف ّ
إنّنا نعترب توضيب ّ
السلع اليت ترغبون يف أخذها أمام منضدة الستقبال.
❖
احملل ،رجاءا عرض ّ
قبل مغادرة ّ
أيضا أن تُعيدوا الوعاء الذي استلمتموه عند الدخول.
جيب ا
ِّ
َخ ِّذها مقتصرةا على ما حتتاجون إليه شخصيًّا
❖
السلَع اليت ترغبون يف أ ْ
ّ
نتمّن أن تكون ّ
وُُيكن أن تستفيدوا منه.
ِّ
حمدودا من السلع تعبريٌ عن تقديركم لقيمة السلعة اليت يق ّدمها احملل لكم ابجملّان.
عددا ا
إ ّن اختياركم ا
الزوار
نتمّن عليكم أن تُظهروا قيمةا
عالوةا على ذلكّ ،
للمحل ولفريق َ
الع َمل وأن تف ّكروا يف حاجات ّ
ّ
اآلخرين.
إجياب يف هذا الفضاء املميّز.
إ ّن ذلك يسهم يف خلق مناخ ٍّ
إنّنا نويل أمهيّةا كبرية للتعامل ابحرتام مع اآلخرين.
❖
خمصصة للّقاء واحملادثة .يسرًن استقبالُ ُكم هناك والتحادث
❖
احملل زاوية للجلوس ّ
يوجد يف ّ
معكم! وغالباا ما نق ّدم الشاي والقهوة .اجلميع ُُيكنه أن جيلب معه احللوى أو الفواكه أو غريها!
حمل موزاييك!
ّ
نتمّن لكم وقتًا سعي ًدا يف ّ
فريق موزاييك

