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تماس
اطالعات مربوط به کارشناس مشاوره مسئول خود و گرفتن 
اطالعات تماس برای تعیین قرار مالقات و توضیح مختصر 

شرایط خود را می توانید از بخش پذیرش اداره ما با شماره تلفن 
۰۱ ۸۶-۲۰۱ / ۰۷۶۱ جویا شوید.

در روزها و ساعات زیر بخش پذیرش باز است:
دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

جمعه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰

اداره کودکان، جوانان و خانواده
۱۴۳ Kaiser-Joseph-Straße

Freiburg ۷۹۰۹۸

به روش زیر می توانید با استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومی به ما مراجعه کنید:

حمل و نقل درون شهری فرایبورگ VAG: خطوط ۲، ۴، ۱۴ 
و ۲۷

Siegesdenkmal ایستگاه

خدمات اجتماعی
محلی

خدمات اجتماعی محلی، اداره مرکزی برای مراجعه 
کودکان، نوجوانان، بزرگساالن جوان، والدین، مادرها، 

پدران و سایر سرپرستان و نیز شهروندانی است که نیاز به 
مشاوره دارند.

اگر سواالتی فردی، تربیتی و خانوادگی دارید، ما به شما 
خدمات مشاوره و پشتیبانی عرضه می کنیم.

در فضایی اجتماعی کار می کنیم و در شبکه ای با سایر 
خدمات و موسسات فرایبورگ همکاری داریم.

خدمات اجتماعی
محلی

کمک  | مشاوره   | اطالعات 
ده ها نوا خا و  نان  نوجوا کودکان،  برای 
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خدمات زیر را ارائه می دهیم 
• حمایت و ارتقای سطح خانواده ها،

•  مشاوره و راهنمایی درباره سوال های مربوط به تربیت 
کودکان،

•  مشاوره و راهنمایی در شرایط مختلف خانوادگی،
• مشاوره و راهنمایی در شرایط سخت و دشوار فردی،

•  راهنمایی و کمک فردی برای خانواده های پناهجو در 
منازل،

•  جستجو به صورت مشترک برای راهکارهای فردی و 
آینده نگر،

• معرفی راهنمایی های مناسب و الزم در امور تربیتی،
•  پشتیبانی از رسیدن به راه حل هایی به منظور توافق و 
کسب رضایت طرفین در مسائل مربوط به سرپرستی 

فرزند در موارد جدایی یا طالق، 

• فعال سازی و تقویت نیروهای خانوادگی و والدین،
• مشارکت در مسائل مربوط به دادگاه های خانواده،

• حمایت از کودکان به صورت فعال،
• معرفی کودکان و همراهی آنان در خانواده های حامی،
•  مشاوره های مربوط به مسائل فرزندخواندگی و گرفتن 

فرزند خوانده
• مراقبت از خانه و خانواده.

تیم ما از متخصصان مجرب تشکیل شده است. این تیم 
در خصوص اطالعات حساس و محرمانه ای که در اختیار 

دارد، رازداری را حفظ می کند.
می توان جلسات مشاوره را هم نزد شما در منزل و هم در 

مرکز خدماتی ما برگزار نمود.

مشاوره رایگان است.

خدمات اجتماعی منطقه ای
خدمات ما در منطقه شهری فرایبورگ به چهار حوزه 

موضوعی تقسیم شده است.
در هر حوزه چندین مددکار اجتماعی کار می کنند. این 

مددکاران به کودکان، نوجوانان، بزرگساالن جوان، والدین، 
مادرها، پدران و سایر سرپرستان اطالعات عرضه می کنند، 

به آنها مشاوره می دهند و از آنها پشتیبانی می نمایند.
عملکرد اصلی خدمات اجتماعی منطقه ای، خدمات 

اجتماعی اولیه برای خانواده های دارای فرزند منطقه شهری 
فرایبورگ است.

ارائه خدمات ما به طور عادی و یا اضطراری به صورت 
حضور در مرکز خدماتی و در محل )خارج از ساعات 

اداری، خدمات اورژانس، بازدید از منزل( به ویژه در 
صورت بروز اختالف و شرایط بحرانی در خانواده های 

دارای فرزند است.
قانون وظایف ما را تعیین می نماید.


