
من مرتکب جرمی شده ام.
اکنون چه باید کرد؟

Frankfurter Allee 35 – 37, Aufgang C, 10247 Berlin | Telefon 030.449 01 54 | Fax - 67

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

دادگاه تصمیم میگیرد. 
تو یک احضاریه کتبی دریافت میکنی. تو باید به 

آجنا بروی.
رس موقع در حمل قرار 

حارض شو! 

به هوش باش - نه الکل 
مرصف کن و نه مواد خمدر! 

گوشی هایت را به کناری 
بگذار. موبایلت را خاموش 

کن و دست از جویدن آدامس 
بردار. 

تو جمازی که سکوت کنی. 
اگر متوجه چیزی منیشوی 

سوال کن!

اطالعات تکمیلی و کامل تر در صفحه 

اصلی ما: 

تو منیروی.

پلیس تو را جلب خواهد کرد. 

امکان زندانی شدن تو وجود دارد. 

نارش
بنیاد اس پ ای

شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

مرکز مهاهنگی)Clearingstelle( -شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان،  پروژه ای است از 
بنیاد اس پی آی، محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش، جوانان و خانواده.
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دادگاه تصمیم میگیرد و حکم را اعالم میکند. اگر حکم 
را قبول کردی، موظف هستی تا طبق آن معل کنی.  

تو میروی.
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پلیس حتقیق می کند.

تو می خواهی که آسیب ها و 
خسارات را جربان کنی.

دادستانی تصمیم می گیرد که آیا تو 
مهتم شوی یا که خیر. 

 مددکاران اجمتاعی از تو محایت
 می کنند.

وکال از تو دفاع می کنند.

پلیس برای بازجوی از تو دعوت میکند. تو جمبور 
نیستی به آجنا بروی!

تو به آجنا منی روی.

دادستانی تو را مهتم 
منی کند.

تو هشادت منی دهی. تو هشادت می دهی.

فقط آنچه را که خوانده 
ای و آنچه را که گفته ای، 

امضا کن.

تو مسوئلیت معلکرد خود 
را به عهده می گیری.

تو خسارت را جربان میکنی.

تو به آجنا می روی.

تو یک وکیل داری.

به موقع نزد او برو

 از گفتگو برای هببود
آینده ات استفاده کن!

تو به آجنا منی روی.

تو وکیل نداری.

تو میتوانی از مراکز 
مشاوره حقوقی با امکان 
مشاوره رایگان استفاده 

کنی.

در بعضی از موارد، 
یک وکیل تخسیری در 

اختیارت می گذارند

دادستانی میتواند از تو برای یک گفتگو، دعوت به 
معل آورد. حاال دیگر باید به آجنا بروی!

دفرت کمک رسانی به جوانان در دادرسی کیفری، تو 
را برای گفتگو دعوت میکند. 

تو نامه ای دریافت می کنی.
چه کسی می تواند به تو کمک کند؟

تو به آجنا می روی.

دادستانی تو را مهتم 
می کند!

پلیس مه ه جرایمی را که از 
آن ها اطالع پیدا می کند،

بررسی خواهد کرد.

تو باید نام، نام خانوادگی، 
تاریخ تولد و آدرس حمل

سکونت خود را ارائه کنی.

مددکاران اجمتاعی در دفرت 
 مشاوره جایگزینی

 )Diversionsberatung( 
و یا کمک رسانی به 

جوانان در دادرسی کیفری 
)Jugendhilfe( 

به تو در این رابطه کمک 
میکنند. 

پدر و مادر، دوستان، یک وکیل و 
یا یک مددکار اجمتاعی

)Jugendamt( در اداره جوانان

حضور جهت گفتگو 
داوطلبانه است. اما هبرت 

است که به آجنا بروی

آنان به تو مشورت می دهند 
و تالش می کنند تا دریابند 
و بفهمند که در درون تو چه 

میگذرد. 

آنان در دادگاه گزارش می 
دهند که برای صدور حکم

بسیار مهم است و نیز 
توصیه هایی خواهند کرد.

مشا به مهراهی و با کمک 
مه برای وقت دادگاه آماده

می شوید. این به زمان نیاز 
دارد. وکیل تو، چیزی بیشرت
از آنچه قباْل با تو حصبت 

کرده است، خنواهد گفت.
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اصلی ما: 

تو منیروی.

پلیس تو را جلب خواهد کرد. 

امکان زندانی شدن تو وجود دارد. 

نارش
بنیاد اس پ ای

شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

مرکز مهاهنگی)Clearingstelle( -شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان،  پروژه ای است از 
بنیاد اس پی آی، محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش، جوانان و خانواده.

تولید: چاپخانه فاتا مورگانا، برلین ۱۰/۲۰۱۸

دادگاه تصمیم میگیرد و حکم را اعالم میکند. اگر حکم 
را قبول کردی، موظف هستی تا طبق آن معل کنی.  

تو میروی.



من مرتکب جرمی شده ام.
اکنون چه باید کرد؟
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دادگاه تصمیم میگیرد. 
تو یک احضاریه کتبی دریافت میکنی. تو باید به 

آجنا بروی.
رس موقع در حمل قرار 

حارض شو! 

به هوش باش - نه الکل 
مرصف کن و نه مواد خمدر! 

گوشی هایت را به کناری 
بگذار. موبایلت را خاموش 

کن و دست از جویدن آدامس 
بردار. 

تو جمازی که سکوت کنی. 
اگر متوجه چیزی منیشوی 

سوال کن!

اطالعات تکمیلی و کامل تر در صفحه 

اصلی ما: 

تو منیروی.

پلیس تو را جلب خواهد کرد. 

امکان زندانی شدن تو وجود دارد. 

نارش
بنیاد اس پ ای

شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

مرکز مهاهنگی)Clearingstelle( -شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان،  پروژه ای است از 
بنیاد اس پی آی، محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش، جوانان و خانواده.

تولید: چاپخانه فاتا مورگانا، برلین ۱۰/۲۰۱۸

دادگاه تصمیم میگیرد و حکم را اعالم میکند. اگر حکم 
را قبول کردی، موظف هستی تا طبق آن معل کنی.  

تو میروی.



من مرتکب جرمی شده ام.
اکنون چه باید کرد؟
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دادگاه تصمیم میگیرد. 
تو یک احضاریه کتبی دریافت میکنی. تو باید به 

آجنا بروی.
رس موقع در حمل قرار 

حارض شو! 

به هوش باش - نه الکل 
مرصف کن و نه مواد خمدر! 

گوشی هایت را به کناری 
بگذار. موبایلت را خاموش 

کن و دست از جویدن آدامس 
بردار. 

تو جمازی که سکوت کنی. 
اگر متوجه چیزی منیشوی 

سوال کن!

اطالعات تکمیلی و کامل تر در صفحه 

اصلی ما: 

تو منیروی.

پلیس تو را جلب خواهد کرد. 

امکان زندانی شدن تو وجود دارد. 

نارش
بنیاد اس پ ای

شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

مرکز مهاهنگی)Clearingstelle( -شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان،  پروژه ای است از 
بنیاد اس پی آی، محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش، جوانان و خانواده.

تولید: چاپخانه فاتا مورگانا، برلین ۱۰/۲۰۱۸
دادگاه تصمیم میگیرد و حکم را اعالم میکند. اگر حکم 
را قبول کردی، موظف هستی تا طبق آن معل کنی.  

تو میروی.



من مرتکب جرمی شده ام.
اکنون چه باید کرد؟
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دادگاه تصمیم میگیرد. 
تو یک احضاریه کتبی دریافت میکنی. تو باید به 

آجنا بروی.
رس موقع در حمل قرار 

حارض شو! 

به هوش باش - نه الکل 
مرصف کن و نه مواد خمدر! 

گوشی هایت را به کناری 
بگذار. موبایلت را خاموش 

کن و دست از جویدن آدامس 
بردار. 

تو جمازی که سکوت کنی. 
اگر متوجه چیزی منیشوی 

سوال کن!

اطالعات تکمیلی و کامل تر در صفحه 

اصلی ما: 

تو منیروی.

پلیس تو را جلب خواهد کرد. 

امکان زندانی شدن تو وجود دارد. 

نارش
بنیاد اس پ ای

شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

مرکز مهاهنگی)Clearingstelle( -شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان،  پروژه ای است از 
بنیاد اس پی آی، محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش، جوانان و خانواده.

تولید: چاپخانه فاتا مورگانا، برلین ۱۰/۲۰۱۸

دادگاه تصمیم میگیرد و حکم را اعالم میکند. اگر حکم 
را قبول کردی، موظف هستی تا طبق آن معل کنی.  

تو میروی.


