
تو قراردادی بسته ای و منی دانی که چگونه از 
آن قرارداد خارج شوی؟

تو نامه ای از پلیس دریافت کرده ای و از خودت می پرسی که چه 
باید کرد؟

تو پرسش هایی در بارٔه مقدار پول دریافتی ات برای هزینه های 
زندگی و پرسش هایی در بارٔه تقاضای هارتس ۴ داری؟

وکالی مستقر در برلین به تو، چنانچه زیر
۲۷ سال سن داشته باشی و نتوانی هزینه های وکیل را تأمین
کنی، مشاوره می دهند. آنان در موارد درگیری های حقوقی به
رسعت در درسرتس می باشند. تو می توانی از یک مشاوره،

بدون توجه به حمل سکونت خود برخوردار شوی و به یک
گواهی کمک مشاوره Beratungshilfeschein نیازی نداری.

وکال می توانند به بسیاری از پرسش ها آسان تر پاخس بگویند و رسیدگی 
کنند، اگر که مهه مدارک مربوط به مشکل پیش آمده را به مهراه داشته 

باشی، مهچنین از قبل تلفنی، وقت گرفته و قرار گذاشته باشی. 
مشاوره ها رایگان و به صورت ناشناس اجنام میگیرد. وکال موظف به 
حفظ ارسار میباشند و جانبدارانه در جهت منافع تومعل خواهند کرد. 
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مشاورٔه حقوقی رایگان
در آدرس های زیر ارائه میشوند

بنیاد اس پ ای

کلوپجوانان»مانژه« مکان زمان فراغت جوانان تریالوگ

زمان های کار: سه شنبه ها از ساعت ۱۹ تا ساعت ۲۱
تلفن اطالعات: ۰۳۰-۹۰۲۹۱۲۷۷۵

زمان کار: سه شنبه ها از ساعت ۱۸:۳۰ تا ساعت ۲۰

زمان های کار: سه شنبه ها از ساعت ۱۷ تا ساعت ۱۹
تلفن اطالعات: ۰۳۰-۶۲۹۸۲۹۷۰

زمان کار: سه شنبه ها از ساعت ۱۸ تا ساعت ۲۰
تلفن اطالعات: ۰۳۰-۹۲۴۰۷۳۵۳

نارش: بنیاد اس پ ای مرکز مهاهنگی)Clearingstelle(  شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

54-01 449 (030) فاکس:۰۳۰-۴۴۹۰۱-۶۷ ورودی C تلفن:۰۳-۴۴۹۰۱-۵۴ 
ایمیل و آدرس وبسایت:

محایت شده از سوی اداره سنا برای آموزش، جوانان و خانواده ایالت برلین

گرافیک:یورگ کرویتسیگر
ساخت از سوی انتشاراتی فاتا مورگانا تاریخ: نوامرب ۲۰۱۷

Frankfur ter A llee 35 – 37 | 10247 Berlin

clearingstelle@sti f tung-spi.de • www.st i f tung-spi.de/clearingstelle

Haus der Jugend Mitte

.Jugendclubring Berlin e.Vامجنن ثبت شده، حلقه باشگاه جوانان

Haus der Jugend Charlottenburgخانه جوانان شارلوتن بورگ

Jugendclub »Manege«

43722892-030تلفن اطالعات: ۰۳۰-۴۳۷۲۲۸۹۲

030-92407353030-62982970

030-902912775

(030) 449 01-67


