
Berlin-Neukölln منطقة
tjfbg  رشكة

نادي الشباب „مانيجه“
Jugendclub »Manege« 

12045 Berlin العنوان:
Rütlistraße 3 

أوقات املشورة: الثالثاء الساعة
19 -17

هاتف املعلومات:
+49(0)30 629 82 970

Berlin-Charlottenburg  منطقة
مجعية نوادي الشباب

Jugendclubring Berlin e.V.
بيت الشباب يف شارلوتن بورج

Haus der Jugend  
Charlottenburg 

10585 Berlin  العنوان:
Zillestraße 54 

أوقات املشورة: الثالثاء الساعة
21 -19

هاتف املعلومات:
+49(0)30 902 91 2775

النارش:
Stiftung SPI

Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention  
von Kinder- und Jugenddelinquenz

مؤسسة اس يب إي

Frankfurter Allee 35 - 37, Aufgang C العنوان:
10247 Berlin

+49(0)30 449 01 54 اهلاتف:
+49(0)30 449 01 67 الفاكس:

clearingstelle@stiftung-spi.de الربيد االلكرتوين:
www.stiftung-spi.de/clearingstelle املوقع باألن رتنت:

مدعوم من قبل
جملس الشيوخ للرتبية والشباب والعائلة يف برلني

Jörg Kreutziger :التصممي
اإلنتاج: مطبعة فاتا مورجانا برلني:

12/2019 آخر حتديث:

Berlin-Wedding منطقة
مؤسسة اس يب إي

Stiftung SPI
بيت الشباب يف ميته
13347 Berlin  العنوان:

Liebenwalder Straße 2-3 
 أوقات املشورة: الثالثاء الساعة

20 - 18:30 
هاتف املعلومات:

+49(0)30 437 22 866

Berlin-Hohenschönhausen منطقة
pad gGmbH  رشكة

Jugendfreizeiteinrichtung  
Trialog

 مؤسسة ترفهيية للشباب
13051 Berlin  العنوان:

Ahrenshooper Straße 7 
أوقات املشورة: الثالثاء الساعة

20 - 18
هاتف املعلومات:

+49(0)30 924 07 3534

Stiftung SPI 
Lebenslagen, Vielfalt & 
Stadtentwicklung

تقوم مجعية حمامو الدفاع الربلينيني بالتعاون مع وزارة التعلمي
 والشباب والعائلة يف برلني بتقدمي

 املشورة القانونية املجانية
لألطفال والشباب والبالغني الصغار يف السن يف أربعة مرافق

خاصة بالشباب يف لك برلني.

حماميات وحمامون مرخص هلم قانونا يقدمون املشورة
لألخشاص الشباب حىت سن ال 27 إذا اكنوا ال يستطيعون محتل

تاكليف توكيل حمامية أو حماٍم. يف حالة الزناعات القانونية
ميكن أخذ مشورهتم برسعة.

 املشورة اليت ال تتطلب املوافقة من
 احملمكة للحصول علهيا

)Beratungshilfeschein( تمت يف جمال القانون اجلزايئ 
 وأيضا يف جمال القانون

 االجمتايع والقانون العائيل وحقوق النفقة
وجماالت قانونية أخرى. تمت املشورة جمانا ودون تجسيل االمس.

حماميات وحمامون خاضعون لواجب الكمتان املهين.

ميكن اختيار ماكتب املشورة بغض النظر عن ماكن السكن ومن
املفيد أن حترض معك األوراق اليت ختص قضيتك وينصح

االتصال هاتفيا من أجل التجسيل املسبق.

توجد املشورة املجانية يف
 املواقع التالية:

مركز تبادل املعلومات الشباكت من أجل الوقاية من
جنوح – األطفال والشباب


