KURDISCH - KURMANCÎ

Çawa digihîjin me

Nivîsgeha navçeya Hamburg-Nord bi U1 û U3
(Kellinghusenstraße) û xizmetên bus
114 ofîsa 34 navçeya Hamburg-Nord
22, 39 û Tarpenbekstraße û
20, 25 Julius Reincke-Stieg xwe bigihîne.

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten
Bezirksamt Hamburg-Nord

Tekîli/danûstand,nê
Telefon:
Fax:
E-Mail:

4 28 04 23 98
4 27 90 48 07
asd-migranten@hamburgnord.hamburg.de

Hevdîtinê gengaz in
Duşem – Pênçşem:
Roja Înê:

8 - 16 h
8 - 14 h

Fachamt Jugend- und Familienhilfe
Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten
Kümmellstraße 7
20249 Hamburg

Xizmetên Me
Xizmeta Civakî ya Giştî ji bo Koçberan

Di me re dikarin têkilî bi

Xizmet û kar

Dezgeha Civakî Umûmîte beşek ji ciwanan û
malbata xizmetên. Li taxa Hamburg-bakûr
(Hamburg-Nord) ji ASD pênc cihên ku çendîn
tîmênin li navçeya. Ji bo koçberan û Elmanan
ku li yek ji razan manê dijîn, e a beşa cûda de,
xizmetên civakî de ji bo koçberên li wir.

Hemû şêniyên razan rûniştinê yên li HamburgNord, bi taybetî li

dê û bav yek perwerdekar

Xizmetên me de li vir heyen




Dê û bav û endamên malbatê



jinên ducanî û bavên ku bûn bav

Pêşnîhate me



Zarok û ciwan - di nav wan de piçûkên
bêrêberê dayik û bav




Înformasyonê li ser



koçberan bê mafê rûniştinê bi ewle ji bo
hemû temenan gelê





•


alîkariyên û mafên qanunî li gor Zarokan û
Qanûna Xweşîya Ciwanan (SGB VIII)
gihîjtina û çalakiyên li taxên
derfetên ji bo bi xwe

Şîret li ser







ciwanên di bin 21, penaberên piçûkên
bêtaybetî temenbiçûk



Kesên ku li ser zarokên li derdora xwe bi
fikar in



Ji bo saziyên ku bi zarok û ciwanan re kar

pevçûnên dê bav u dayi û malbata
dijwarîyên di lê nerînê de û xwendina
zarokên xwe
mijarên û pevçûnên di bikaranîna desthilatê dê û dayik û bavik
amadekarîyên hevdîtin û dîdaren bi dayik
û bavê din an a partiya sêyem (wekî
minak. Dapîr û bapîr)




lênêrîna zarokan û cîwanan di rewşên
awarte de
rêberiyê hev dîtin
xizmetên vekirî de, wekî beşek ji
alîkariya perwerdehî
qirtasiyeyê di bin alîkarî per werdeyî
alîkarî Integration ji bo zarok, ciwan û
mezinan ciwan ku di rîskê de astengiyên psîkolojîk in
Alîkariyên ji bo mezinan ciwanên heta
21 salî

Em zarok û ciwanan û parastina li




şîdetê
cijandın
xwarin kêm

Wek tekilî we karkerên civakî bi qalîte de
berdest in.

Şîretê me bêpere

