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؟کنیمشما  یبرا میتوان یچه م  

 ما
میدهیم. معلومات تودرباره حقوق تورا  «  

دارید.ناعادالنه  میتصم هیمبارزه عل یچه امکانات را براکنیم که  می هیتوص توبه  «  

خودت بهترشود. تیوضعکنیم تا  می تالشرا راه حل  یک جای تو یک یهمرا«   

  گه خصوصی به خدمات جوانانتو را به مالقات به دفتر جوانان و یا دفتر دی« 
کنیم.  و کمک می رهنمایی   

چگونه به ما تماس؟ 

 از روز دوشنبی تا روز جمعه

روان کنید و یا از فرم تماس در  لیمیا کی د،یریفقط تماس بگ
انترنیتی ما استفاده کنید. صفحه  

 تیم ما

 معلومات بیشتر:

.است گانیرا تو یبرا        در ایالت  جوانان خدمات  Ombudschaft توسطتو  از تیحما  

.است و محفوظ محرمانهتو با ما  تیشکا  

 ناعادالنه رفتار؟

کمک برنامه  

 گرفتن حق

بیپول ج  

 خدمات کمک 
  و جوانان کودکان
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؟                                                 چرا  

.یخواه ستی و یا میهخدمات جوانان در دریافت   تو  

؟فهمیده شدنی داری احساس اشتباه  

 فکر می کنی همرایت ظلم می شود؟

با تو رهنمایی و کمک کند؟ تا به طور مستقلتی هس یکس تالش  

 
 

ستی!هتو با ما در جای صحیح پس   

 تو باانصافی می کنی؟ پس ما  احساس نا عادالنه یا بی دفتر جوانان ایموسسه  کیسط از طوخود  ینگرانتو در گر ا

حل کردن  یک جای راه مناسب بهکنیم. ما مشکالت تو را می شنویم و با تو  یم یبانیپشت از تو و یهمراه ،ییراهنما

  شکایت تو دریافت می کنیم.

 
 ما باور داریم که:

ود.ش یم دهیشنهستدند که مسئول  یکسانشکایت از «   
 

.راه حل خوب وجود دارد کیمعموال «   
 

نوجوانان  یبراحقوقی خدمات که آرزو  هستیم کودکان، نوجوانان و بزرگساالن یبرا راهنماییو  تیشکامرکز ما یک 
ضرورت دارند. و به همکاری دارند  

 
 کی با ما تماس گرفته میتواند؟

 کودکان، نوجوانان و بزرگساالن که
 

حقوق خود تحت              قانون خدمات جوانان ضرورت دارند.اطالعات مربوط به «   

 
احساس می کند که توسط اداره جوانان کافی راهنمایی و توصیه نه می شود.«   

 
د.خواه یم یشخص تیو شکا ستین ینوجوانان راض یخدمات برا گانیبا کمک حامل را«   

 
.مسئول استنمیفهمن که کی برای شان در خدمات کودکان و جوانان «   

 
؟کدام درخواست ها برای ما می رسد  

 نمونه

ساله ۱۳   "ایا رهبر گروپ می تواند پول جیب من دور بیگیرد صرف به خاطر که من تلخ مزاج بودم؟"

ساله ۱۶  " ه نه میخاهم. جه کار باید ک. مکنم بازگشت خانه خواهد من به یم . پدرمماز خانه فرار کرد هم " 

" ساالن توسط اداره جوانان رد شد. من چه حقوق دارم؟گدرخواست من برای کمک برای جوان بزر " 

مادر پرورش  " جوانان داروم؟من احساس می کنم که در پرورش کودک تنها ماندیم. ایا من حق راهنمایی از دفتر  " 

مادر تنها  " یبرم؟هفته ب نیبرنامه به کمک ا یدوست من برا نیبهترکه ممکن است  " 

 

ت و راهنمایییمرکز مستقل شکا  


