
أبرمت عقدًا وال تعرف كيف خترج منه؟
حصلت عىل رسالة من الرشطة وتسأل نفسك ماذا عليك أن تفعل؟

عندك أسئلة حول ارتفاع نفقتك وطلبك يف احلصول عىل
املساعدة االجمتاعية هارتس فري )Hartz IV( ؟

حمامون وحماميات مرخص هلم يف برلني يقومون بتقدمي
املشورة لك إذا اكن معرك أقل من 27 سنة وال يوجد عندك

املال الاكيف لدفع أتعاهبم. ميكن االتصال هبم برسعة يف حالة
وجود الزناعات القضائية. مبكن أن ختتار مركز املشورة بغض النظر

عن ماكن سكنك وال حتتاج إىل موافقة من احملمكة للحصول
. )Beratungshilfeschein( عىل املشورة عىل حساب الدولة

ميكن لملحامني واحملاميات اإلجابة عىل الكثري من األسئلة
بشلك أهسل إذا أحرضت معك لك املستندات املتعلقة بالقضية

وإذا اتصلت هبم هاتفيا مسبقا لتحديد موعد.

املشورة جمانية وتمت دون تجسيل امسك. احملامون واحملاميات
خاضعون لواجب كمتان األرسار املهنية ويعملون فقط بشلك

متحزي وهذا يعين أهنم يعملون لصاحلك.



Stiftung SPI 
Lebenslagen, Vielfalt & 
Stadtentwicklung

Berlin-Charlottenburg

Jugendclubring Berlin e.V.
Haus der Jugend Charlottenburg

Zillestr. 54, 10585 Berlin

Berlin-Wedding

Stif tung SPI 
Haus der Jugend Mit te

Liebenwalder Straße 2-3, 13347 Berlin 

Stiftung SPI
Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von Kinder- und Jugenddelinquenz

مؤسسة اس يب إي مركز تبادل املعلومات الشباكت من أجل الوقاية من جنوح – األطفال والشباب
Frankfurter Allee 35-37, Aufgang C, 10247 Berlin :العنوان

اهلاتف:    490304e4901-54+ الفاكس: 
www.stiftung-spi.de/clearingstelle :املوقع باألنرتنت - clearingstelle@stiftung-spi.de :الربيد االلكرتوين

مدعوم من قبل إدارة جملس الرتبية والشباب والعائلة يف برلني
التصممي: Jörg Kreutziger - إنتاج: مطبعة فاتا مورجانا برلني | آخر حتديث: 11/2019

+49)0(30 902 91 2775

+49)0(30 629 82 970 :

+49)0(30 437 22 866

بيت الشباب يف ميته

أوقات املشورة: الثالثاء الساعة 18.30 – 20
هاتف املعلومات: 

مؤسسة اس يب إي

العنوان:

رشكة

مؤسسة ترفهيية للشباب
Ahrenshooper Straße 7, 13051 Berlin :العنوان

ساعات تقدمي االستشارة: امخليس من الساعة 18 
إىل 20 )لك أسبوعني ما عدا أيام العطل املدرسية(

خط املعلومات: 3534 07 924 30)0(49 + 

العنوان:
أوقات املشورة: الثالثاء الساعة 17.30 – 19

هاتف املعلومات 

نادي الشباب "مانيجه"

رشكة

مجعية نوادي الشباب

العنوان:
أوقات املشورة: الثالثاء ساعة 19 - 21

هاتف املعلومات: 

بيت الشباب يف شارلوتن بورج

توجد املشورة القانونية املجانية يف املواقع التالية:

Berlin-Neukölln
tjfbg

Jugendclub Manege

Rütlistr. 3, 12045 Berlin

Berlin-Hohenschönhausen
pad gGmbH

Jugendfreizeiteinrichtung Trialog

+49)0(30 449 01-67 +49)0(30 449 01-54


