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*Dieses Angebot ist kostenlos für Dich, wenn Du
Sozialleistungen beziehst. Diese könnten z.B. sein:
Arbeitslosengeld II (SGB II), Grundsicherung,
Sozialleistungen, Mehrbedarf (SGB XII), Wohngeld (WoGG),
Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte und
Hinterbliebene (§27a BVG), Kindergeldzuschläge für unter 25 jährige (§6a BKGG)
Bitte bring einen Bewilligungsbescheid oder Deinen Tafelberechtigungsschein als Nachweis mit.

Ваш безкоштовний*
Стрижка 6 листопада 2022 року
З 10:00 до 18:00 в будинку для багатьох поколінь.
Приходьте і почувайтеся добре.
До або після стрижки кава і тістечко чекають на вас!
*Ця пропозиція безкоштовна для вас, якщо ви отримуєте соціальні
виплати. Це можуть бути, наприклад:
Допомога по безробіттю II (SGB II)
Базове забезпечення, соціальні виплати,
додаткові потреби (SGB XII)
Допомога на житло (WoGG)
Додаткові добові для інвалідів та
утриманців (§27a BVG)
Доплата на дітей віком до 25 років (§6a BKGG)
Будь ласка, візьміть із собою повідомлення
про схвалення або свій сертифікат Tafel як доказ.

*ﻣﺟﺎﻧﺎ
٢٠٢٢  ﻧوﻓﻣﺑر٦ ﻗص اﻟﺷﻌر ﻓﻲ
. ﻣﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﺗﻌدد اﻷﺟﯾﺎل٦:٠٠  ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ١٠:٠٠ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
.ﺗﻌﺎل وأﺷﻌر أﻧﻧﻲ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة
! اﻟﻘﮭوة واﻟﻛﻌك ﻓﻲ اﻧﺗظﺎرك، ﻗﺑل أو ﺑﻌد ﻗﺻﺔ اﻟﺷﻌر
* ھذا اﻟﻌرض ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟك إذا ﻛﻧت ﺗﺗﻠﻘﻰ ﻣزاﯾﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل،  ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ھذه.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
:اﻟﻣﺛﺎل
٢ ) ﺑدل ﺑطﺎﻟﺔSGB II)
اﻟدﻋم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
) واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔSGB XII)
) ﻣﺳﺎﻋدة اﻹﺳﻛﺎنWoGG)
§) ﺑدل ﯾوﻣﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن واﻟﻣﻌﺎﻟﯾن٢٧a BVG)
ﻋﺎﻣﺎ
ً ٢٥ §) ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل أﻗل ﻣن٦a BKGG)
ﯾرﺟﻰ إﺣﺿﺎر ﻣذﻛرة اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك أو
ﺷﮭﺎدةTafel .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻛدﻟﯾل

Your free * haircut on November 6. , 2022
from 10:00 to 18:00 in the house
of several generations Wedemark
Come and feel good! Coffee and cake are waiting for
you before or after the haircut!
* This offer is free for you if you receive social benefits.
These can be, for example:
Unemployment benefit II (SGB II)
Basic support, social benefits, additional needs (SGB XII)
Housing Assistance (WoGG)
Additional daily allowance for the disabled and dependents (§27a BVG)
Surcharge for children under 25 years (§6a BKGG)
Please bring your approval note or your Tafel certificate as proof.

