
 هكذا يمكنكم الوصول إلينا 

 
الشمال عبر الخطين –يمكن الوصول إلى مكتب مقاطعة هامبورغ   

 U1 و U3  من قطار األنفاق شارع (Kellinghusenstraße) 

 وعبر خطوط حافالت متنوعة
الشمال –مكتب مقاطعة هامبورغ  41و  111  

شارع   43و    22 Tarpenbekstraße 

شارع  52و  20 Julius-Reincke-Stieg  

 

 لالتصال بنا

 4 28 04 23 8 الهاتف:

 4 27 90 48 07 الفاكس:

       البريد اإللكتروني:

asd-migranten@hamburg-nord.hamburg.de 

 
 يمكن تحديد المواعيد

 16-8األثنين إلى الخميس من: 

 14-8الجمعة من: 
  

 

 

 

Fachamt Jugend- und Familienhilfe 

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten 

Kümmellstraße 7 

20249 Hamburg 

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten 
Bezirksamt Hamburg-Nord 

ARABISCH -   اللغة العربية 

mailto:asd-migranten@hamburg-nord.hamburg.de


 نحن نقدم النصيحة بدون مقابل
 

 خدماتنا تشمل

 

 رعاية األطفال والشباب في حاالت الطوارئ 
 
 التعامل المصحوب 
 

  مساعدات خارجية في إطار المساعدات

 والتربية

 

 مساعدات داخلية في إطار المساعدات والتربية 
 
  مساعدات االندماج لألطفال والشباب والبالغين

الشباب الذين هم عرضة لخطر اإلعاقة 
 النفسية

 
  نةس 21المساعدات للبالغين الشباب حتى سن 

 

 

 نحمي األطفال والشباب في حاالت

 

 العنف 
 
 المخاطر 
 

 النقص في تلبية االحتياجات 

 

 لدينا إخصائيين اجتماعيين مؤهلين لتلقي اتصاالتكم.

 

. 

 

 

 يمكن لألشخاص التالية االتصال بنا

 

جميع المقيمين في المراكز السكنية في حي هامبورغ 
 نورد، وال سيما

 

 األمهات واآلباء الذين يقومون بتربية أبنائهم بمفردهم 
 

 اآلباء واألمهات وأفراد األسرة 

 

  النساء الحوامل والرجال الذين سيصبحون آباء عن
 قريب

 

 حتى من دون صحبة الوالدين -ألطفال والشباب ا 
 

 لمهاجرين الذين ليس لهم حالة إقامة آمنة دون قيود ا

 السن

 

  سنة، وال سيما الالجئين القصر بدون  21الشباب حتى
 مرافق

 

  األشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن األطفال في

 البيئة المحيطة بهم

 

 المؤسسات التي تعمل مع األطفال والشباب 

 الخدمة االجتماعية العامة للمهاجرين

 

الخدمة االجتماعية العامة هي جزء من المصلحة المختصة 
برعاية الشباب والعائالت. في منطقة هامبورغ نورد، توجد 

(، يعمل بها (ASDخمسة مراكز للخدمة االجتماعية العامة 
عدة فرق لخدمة الحي. وهناك قسم خاص للمهاجرين 

واأللمان الذين يعيشون في واحدة من مراكز اإلقامة 
 السكنية، أال وهو قسم الخدمة االجتماعية للمهاجرين.

 

  عروضنا

 

 معلومات حول

 

  الخدمات والحقوق القانونية طبقًا لقانون رعاية
 (SGB VIIIاألطفال والشباب )

 

 عروض المساعدة واألنشطة في األحياء 

 

 إمكانيات للمساعدة الذاتية 

 

 تقديم المشورة بشأن

 

 النزاعات األسرية واألبوية 
 

 الصعوبات الخاصة بتلبية احتياجات أطفالك وتربيتهم 

 

  األسئلة والنزاعات المتعلقة بممارسة سلطة الرعاية
 األبوية

 

  ترتيبات التعامل مع الوالد/الوالدة أو مع طرف ثالث

 )مثل األجداد(

 )األجداد 

  خدماتنا

 نحن نقدم النصيحة بدون مقابل


