PERSISCH - فارسی

از این راهها میتوانید با ما تماس بگیرید

 وU1 اداره منطقهای هامبورگ شمالی با مترو
) و خطوط مختلف اتوبوسKellinghusenstraße( U3
114, 34 Bezirksamt Hamburg-Nord
22, 39 Tarpenbekstraße und
20, 25 Julius-Reincke-Stieg

Allgemeiner Sozialer Dienst für Migranten
Bezirksamt Hamburg-Nord

قابل دسترسی است

تماس
0 39 40 33 89
: تلفن
0 30 84 09 40 : فاکس

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

قرار قبلی ممکن میباشد
61  تا9  ساعت: دوشنبه تا پنجشنبه
60  تا9  ساعت: جمعه

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

خدمات ما
راهنمائی ما مجانی است

با ما میتوان تماس گرفت

خدمت اجتماعی عمومی برای مهاجرین

خدمات ما بطور ذیل میباشد

هر کس که ساکن خانه های دولتی در محوطه شمال هامبورگ باشد ،
بخصوص

خدمت اجتماعی عمومی به اداره مخصوص برای کمک به جوانان و
خانوادگی تعلق دارد .در محوطه شمال هامبورگ خدمت اجتماعی
عمومی)  ( ASDپنج محل کاری دارد  ،در آنجائیکه تیمهای مختلف
در ارتباط با قسمت شهر کار میکنند .برای مهاجرین و آلمانیها ،که
در خانه های دولتی زندگی میکنند ،یک بخش مخصوص ،بنام
خدمت اجتماعی برای مهاجرین وجود دارد.



نگهداری اطفال و جوانان در حالتهای اضطراری



پدر و مادر هائی که به تنهائی اطفال خود را بزرگ میکنند



تماس با اطفال در همراهی شخص ثالث  .کمک سر پائی
در رابطه با کمک برای تربیت



والدین و اعضای خانواده



کمک در موسسه و یا کلینیک در رابطه با کمک برای
تربیت



خانمهای بار دار و پدران آینده





کمکهای گروه بندی برای اطفال  ،جوانان و کسانیکه تازه
 69ساله شده اند و برای آنهائیکه خطر معلولیت روحی
وجود دارد

اطفال و جوانان – همچنین بدون اینکه از طریق پدر و مادر خود
همراهی شوند



مهاجرین بدون اجازه اقامت مطمئن و بدون محدودیت در سن



 .کمک برای اشخاصیکه تازه سن  69سالگی را تمام کرده
اند و هنوز زیر  36سال میباشند



انسانهای جوان تا سن  36سالگی  ،بخصوص مهاجرین که بدون
همراه به اینجا آمده اند و زیر  69سال میباشند



انسانهائی  ،که در رابطه با اطفال خود و دور و بر آنها نگران
میباشند



موسساتی  ،که با اطفال و جوانان کار میکنند



میتوانند با ما تماس بگیرند

ما از اطفال و جوانان حمایت میکنیم در حالت


خشونت



خطر



کمبود تغذیه

همه مسئولین مربوطه بعنوان متخصص در علم آموزش و پرورش و
متخصص اجتماعی حرفه ای بعنوان کمک در اختیار شما میباشند.

مشاوره ما رایگان است

برنامههای ما
اطالعات در رابطه با


خدمات و حق قانونی طبق قانون کمک برای اطفال و جوانان
( کتاب قوانین کمک اجتماعی )VIII



خدمات کمکی و فعالیتهای مختلف در محلهای مختلف شهر



موقعیتهای کمک بخود

راهنمائی در حالت


مشگالت خانوادگی و مشگالت والدین



مشگالت در رابطه با نگهداری و تربیت اطفال شما



سئوال و اختالف در حالت اجرا حق سرپرستی



قوانین دیدار با یک طرف دیگر از والدین و یا شخص ثالث ( بطور
مثال پدر و مادر بزرگ )

