
Dezernat für Umwelt, Jugend, 
Schule und Bildung

Amt für Kinder, Jugend und Familie  
 

االتصال
يمكن االستفسار عن الشخص المسؤول عن استشاراتكم وأوقات االتصال 

به لتحديد موعد والتوضيح البسيط لطلباتكم، من خالل االستقبال داخل 
المصلحة على رقم الهاتف 01 761/201-86(0)49+.

مواعيد عمل االستقبال:
من االثنين حتى الخميس من الساعة 07:30 حتى 16:30

الجمعة من الساعة 07:30 حتى 15:30

مصلحة األطفال والشباب والعائالت
”Kaiser-Joseph” شارع 143

79098 فرايبورج

للوصول بوسائل النقل العام:
شركة VAG: الخط 2 و4 و14 و27

”Siegesdenkmal” محطة

هيئة الخدمات االجتماعية
المحلية

هيئة الخدمات االجتماعية المحلية هي مركز التقاء األطفال والشباب 
وصغار األعمار من البالغين وأولياء األمور واألمهات واآلباء وغير 

ذلك من أولياء األمور وكذلك المواطنات والمواطنين الذين يطلبون 
المشورة.

نحن نوفر االستشارات والدعم في القضايا الشخصية والتربوية 
والعائلية.

نكرس نشاطنا للعمل االجتماعي ونتعاون من خالل شبكة اتصال مع 
الهيئات والمؤسسات األخرى الموجودة في فرايبورج.

هيئة الخدمات 
االجتماعية

المحلية

لمساعدة ا  | االستشارات   | لمعلومات  ا
لعائالت وا لشباب  وا لألطفال 
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Kommunaler Sozialer Dienst



يسرنا عرض ما يلي 
• دعم ورعاية العائالت،

• االستشارات والمساعدات بخصوص قضايا تربية األطفال،
• االستشارات والمساعدات في األمور العائلية المختلفة،

• االستشارات والمساعدات في األمور الشخصية المعقدة،
• المساعدات الشخصية للعائالت الالجئة داخل المساكن،

• البحث المشترك عن الحلول الفردية وذات التوجه المستقبلي،
• مقدمة للمساعدات المناسبة والضرورية بشأن التربية،

•  الدعم في تطوير المفاهيم المتفق عليها بشأن إدراك الحضانة 
األبوية حال االنفصال أو الطالق أو المخالطة،والوالدين،

• تنشيط وتعزيز القدرات الخاصة لدى العائالت والوالدين،
• المشاركة في إجراءات محكمة الشؤون العائلية،

• الفعالية في حماية األطفال،
• تسليم ومرافقة األطفال لدى العائالت التي تتولى رعايتهم،

• االستشارات حول موضوع التبني وإجراءات التبني،
• الرعاية العائلية والمنزلية.

نحن فريق من الكوادر المتخصصة ذات الخبرة ونتعامل مع 
المعلومات المودعة لدينا بكل حساسية وسرية.

يمكن إجراء مقابالت االستشارات لدينا سواء داخل المنزل أو 
مكتبنا. االستشارات مجانية.

العمل االجتماعي داخل اإلقليم
تم تقسيم الفريق إلى أربعة تخصصات حسب األماكن في مدينة 

فرايبورج.
ويعمل في كل تخصص عديد من الكوادر االجتماعية المتخصصة 

بالغين وأولياء األمور  واألطفال والشباب وصغار األعمار من ال
واألمهات واآلباء وغير ذلك من أولياء األمور حيث يقدم جميعهم 

المعلومات واالستشارات والدعم.
وتتمثل المهمة األساسية لألعمال االجتماعية داخل اإلقليم في 

تقديم الرعاية األساسية للعائالت التي لديها أطفال في أنحاء مدينة 
فرايبورج.

يمكننا الحضور بصورة طبيعية وعاجلة إلى المكتب والسكن 
)خارج مواعيد العمل، الجاهزية للمساعدة، الزيارات المنزلية( 

وخاصة حال وجود نزاع وحاالت األزمات لدى العائالت التي لديها 
أطفال.

يتم تحديد مهامنا بموجب الوالية القانونية.


