
Berlin-Neukölln
tjfbg 

« مانژه » کلوپ جوانان
Jugendclub »Manege« 

Rütlistraße 3 
12045 Berlin

 ساعات اداری:
سه شنبه ها از ساعت ۱۷ تا ساعت ۱۹

تلفن اطالعات: ۰۳۰-۶۲۹۸۲۹۷۰

Berlin-Charlottenburg 
Jugendclubring Berlin e.V.

امجنن ثبت شده حلقه باشگاه 
جوانان برلین              

Haus der Jugend خانه جوانان  
Charlottenburg 

Zillestraße 54
10585 Berlin 

ساعات اداری:
سه شنبه ها از ساعت ۱۹ تا ساعت ۲۱تلفن 

تلفن اطالعات: ۰۳۰-۹۰۲۹۱۲۷۷۵

نارش:
نارش: بنیاد اس پ ای

مرکز مهاهنگی)Clearingstelle( شبکه پیشگیری از 
بزهکاری کودکان و نوجوانان  

Frankfurter Allee 35 - 37 
10247 Berlin

C ورودی
+49(0)30 449 01 54 تلفن:
+49(0)30 449 01 67 فاکس:

clearingstelle@stiftung-spi.de
www.stiftung-spi.de/clearingstelle

 محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش،
  جوانان و خانواده. از سوی ادارٔه سنا

 برای آموزش، جوانان و خانوادٔه ایالت برلن. 

Berlin-Wedding 
بنیاد اس پ ای
Stiftung SPI

خانه جوانان - منطقه میته
Haus der Jugend

Liebenwalder Straße 2-3
13347 Berlin 

 ساعات اداری:
سه شنبه ها از ساعت ۱۸.۳۰ تا ساعت ۲۰

تلفن اطالعات: ۰۳۰-۴۳۷۲۲۸۹۲

 

Berlin-Hohenschönhausen
pad gGmbH 

Jugendfreizeiteinrichtung  
Trialog

 مکان گذراندن اواقت فراغت جوانان تریالوگ
Ahrenshooper Straße 7

13051 Berlin 
ساعات اداری:

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

Stiftung SPI 
Lebenslagen, Vielfalt & 
Stadtentwicklung

امجنن به ثبت رسیده وکالی مدافع هشر برلین با مهکاری ادارٔه
سنا برای آموزش، جوانان و خانواده، در چهار مؤسسهٔ مربوط
به جوانان، مشاورٔه حقوقی رایگان برای کودکان، نوجوانان و

جوانان ساکن برلین ارائه می دهد.
وکالی مقیم برلین به جوانان تا سن ۲۷ سالگی،

چنانچه قادر به پرداخت هزینه وکیل نیستند، مشاوره می دهند.
این وکال در موارد درگیری های حقوقی فورًا در دسرتس قرار

می گیرند.

مشاوره هایی که برای آنان نیازی به برگه کمک
 مشاوره منیباشد، حوزه حقوق جزایی، حقوق

 اجمتاعی، حقوق خانواده و معاش مهچنین دیگر
 حوزه های حقوقی را در بر میگیرد. این مشاوره

ها رایگان بوده و نام و نشان دریافت کننده مشاوره، حمفوظ
می ماند. وکال موظف به حفظ ارسار مشا میباشند.

مراکز مشاوره را می توان، بدون توجه به حمل اقامت،
انتخاب منود. کمک بزرگی خواهد بود چنانچه مدارک الزم به

مهراه آورده شوند. توصیه می شود که تلفنی از قبل وقت
مشاوره گرفته شود.

 مشاوره های حقوقی رایگان در
آدرس های زیر ارائه میگردند:

گرافیک: Jörg Kreutziger یورگ کرویتسیگر 
تولید: انتشارات فاتا مورگانا
تاریخ: نوامرب ۲۰۱۷

030-43722892

030-92407353

030-902912775

030-62982970


