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احملمكة تقرر.
حتصل عىل رسالة استدعاء جللسة احملامكة وجيب 

عليك الذهاب إلهيا.

الزتم باملوعد واذهب إليه بذهن 
صاف وابتعد عن املخدرات 

والكحول. ضع مساعات األذن 
يف جيبك وطفئ هاتفك وال 

متضغ العلكة. 

حيق لك االمتناع عن اإلدالء 
بأقوالك. اسأل إذا اكن هناك 

يشء مل تفهمه !

يوجد وثائق ومعلومات إضافية توجد 

موقعنا عىل االنرتنت.

ال تذهب إلهيا.

ستحرضك الرشطة إلهيا.

ميكن حبسك.

النارش:

مؤسسة اس يب إي مركز تبادل املعلومات – الشباكت من أجل الوقاية من جنوح األطفال والشباب

مركز تبادل املعلومات – الشباكت من أجل الوقاية من جنوح األطفال والشباب يه مرشوع مدعوم من قبل
إدارة جملس الرتبية والشباب والعائلة يف برلني

اإلنتاج الاكمل: مطبعة فاتا مورجانا برلني 10 / 2018 مؤسسة اس يب إي

تقرر احملمكة وتعلن احلمك. إذا قبلت احلمك الزتم 
برشوطه.

تذهب.



الرشطة تقوم بالتحقيق.

هل تريد التعويض عن األرضار؟

تقرر النيابة العامة فميا إذا يمت 
اهتامك.

يدمعك االخصائيون االجمتاعيون.

تقوم احملاميات بالدفاع عنك.

وتدعوك إىل جلسة االستجواب.

ولكنك غري ملزم بالذهاب إلهيا.

ال تذهب إلهيا.

ال تديل بهشادة. تديل بهشادة.

ال توقع إال عىل أقوالك 
وبعد أن تّطلع علهيا.

تتحمل مسؤولية أفعالك.

تقوم بالتعويض عن األرضار.

تهتمك.

تذهب.

لديك حمام.

اذهب إليه بأقرب
 وقت ممكن.

استفد من احملادثة ملا فيه 
مصلحتك!

ال تهتمك.

ال تذهب إلهيا.

ليس لديك حماٍم.

تتوفر االستشارات 
القانونية املجانية وميكنك 

االستفادة مهنا.

يف بعض احلاالت حيق لك 
حمايم دفاع تدفع الدولة 

أتعابه.

ميكن أن تدعوك إىل جلسة حمادثة واآلن أنت ملزم 
بالذهاب إلهيا.

تدعوك مساعدة األحداث يف القضايا اجلنائية 
لملحادثة.

تتلىق عىل رسالة.
من ميكن أن يساعدك؟

تذهب.

تقوم الرشطة بالتحقيق يف 
لك اجلرامئ اليت تعمل عهنا.

جيب عليك أن تذكر امسك 
وامس العائلة وتارخي الوالدة 

وعنوانك.

يساعدك يف ذلك اإلخصائيون 
االجمتاعيون يف ماكتب

استشارات بدائل العقوبات أو 
يف مساعدة األحداث يف

القضايا اجلنائية.

الوالدان، األصدقاء، حمامية أو 
إخصايئ اجمتايع يف دائرة

رعاية األطفال والشباب 
القارصين؟

الذهاب إىل املوعد طوعية 
ولكنه من األحسن أن تذهب 

إليه.

يقدمون لك املشورة وحياولون 
فهم مشلكتك.

يدلون يف احملمكة مبا 
هو رضوري إلصدار حمك 

ويقدمون التوصيات.

تقومون باالستعداد جللسة 
 احملامكة سويا. وحيتاج

هذا األمر إىل بعض الوقت. 
ال تتلكم احملامية مع خشص 

آخر دون إخبارك.
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