مرکز ایالت ،درسدن
اداره کودکان ،جوانان و خانواده

مراکز مشاوره کودکان و جوانان
و خانواده
ما در خدمت شما هستیم ،اگر ...

کمک به خانواده ها









نگرانی هایی در خانواده ،در مدرسه یا با دوستان وجود دارد.
تربیت سخت است و اختالف های معمول وجود دارند.
جدایی یا طالق ،اعضای خانواده را از توان انداخته است.
ویژگی های رشد در کودکان و جوانان باید مشخص شوند.
مشکالت یادگیری یا کارایی یا مسائلی در مهد کودک ،مدرسه یا آموزش وجود دارد.
احتمال یک بیماری جسمی وجود دارد.
کمک در زمینه سوء استفاده جنسی یا خشونت الزم است.
پرسش هایی در زمینه محافظت از کودکان وجود دارد.

ما در خدمت شما هستیم و …





به مسائل شما با دقت گوش می دهیم .گفتگو محرمانه و رایگان است.
باهم یک راهکار را جستجو می کنیم.
با افراد ،گروه ها و خانواده ها کار می کنیم .کودکان و جوانان حتی بدون بزرگترها هم می توانند درباره مسائل و مشکالتشان به ما
مراجعه کنند.
در سه مرکز مشاوره شهری (مرکز ،شمال و جنوب) تشخیص ها و مشاوره های اجتماعی-آموزشی ،روانشناسی و روان درمانی کودکان
و جوانان را انجام می دهیم و ارزیابی هایی را نیز در این مراکز تهیه می کنیم.

مراکز مشاوره مرکز ایالت ،درسدن


مرکز مشاوره مرکزی
Dürerstraße 88, 01309 Dresden
تلفن ( ،03 51) 4 88 82 61ایمیل beratungsstelle-mitte@dresden.de



مرکز مشاوره شمال
Bautzner Straße 125, 01099 Dresden
تلفن  ،(03 51) 4 88 84 51ایمیل beratungsstelle-nord@dresden.de



مرکز مشاوره شرق
Burgenlandstraße 19, 01279 Dresden
تلفن  ،(03 51) 2 57 10 43ایمیل beratungsstelle-ost@dresden.de



مرکز مشاوره جنوب
August-Bebel-Straße 29, 01219 Dresden
تلفن  ،(03 51) 4 77 74 14ایمیل beratungsstelle-sued@dresden.de



مرکز مشاوره غرب
Braunsdorfer Straße 13, 01159 Dresden
تلفن  ،(03 51) 4 88 57 81ایمیل beratungsstelle-west@dresden.de

ساعات کاری
 9تا 21
دوشنبه
 9تا  21و  21تا 21
سه شنبه
 9تا  21و  21تا 21
پنج شنبه
و همچنین بر اساس هماهنگی قبلی
ما به صورت حضوری ،تلفنی و ایمیل قابل دسترسی هستیم.
اطالعات بیشتر در وبسایت www.dresden.de/familienberatung

مراکز مشاوره آزاد
 اتحادیه حمایت از کودکان آلمان ،گروه محلی درسدن و انجمن کمک به کودکان و جوانان بزهکار
 – BIPمرکز مشاوره در پیشن
Bürgerstraße 75, 01127 Dresden
تلفن  ،(03 51) 8 58 81 53ایمیل BiP@dksb-outlaw.de
اینترنت www.bit.ly/bip-dd


انجمن حمایت از کودکان و جوانان AWO
مرکز مشاوره AUSWEG
Hüblerstraße 3, 01309 Dresden
تلفن  ،(03 51) 3 15 88 40ایمیل ausweg@awo-kiju.de
اینترنت www.awo-in-sachsen.de/ausweg



اتحادیه پروژه های اجتماعی آموزشی
Jacob-Winter-Platz 2, 01239 Dresden
تلفن  ،(03 51) 2 81 32 68ایمیل beratungsstelle@vsp-dresden.de
اینترنت www.vsp-dresden.org



Malwina e. V.
Königsbrücker Straße 37, 01099 Dresden
تلفن  ،(03 51) 2 15 21 90ایمیل beratungsstelle@malwina-dresden.de
اینترنت www.malwina-dresden.de



انجمن رفاه اجتماعی – ماموریت شهری درسدن
Schneebergstraße 27, 01277 Dresden
تلفن  ،(03 51) 31 50 20ایمیل bstdresden@diakonie-dresden.de
اینترنت www.diakonie-dresden.de

ساعات کاری
ساعات کاری متفاوت هستند .لطفا از طریق تلفن بپرسید و یا از سایت های اینترنتی مجزا مطلع شوید.
اطالعات نشر
ناشر
مرکز ایالت ،درسدن
اداره جوانان
تلفن
تلفکس
ایمیل

(03 51) 4 88 47 41
(03 51) 4 88 46 03
ed .eedsedn@tmadneguj

اداره مطبوعات و روابط عمومی
(03 51) 4 88 23 90
تلفن
(03 51) 4 88 22 38
تلفکس
ed .eedsedn@eedssd
ایمیل
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de
ترجمه :
Lingua-World Dresden
Inh. Pawel Kolobkow
Lingnerallee 3
01069 Dresden
(03 51) 2 63 50 49
تلفن
(03 51) 2 63 50 50
تلفکس
dresden@lingua-world.de
ایمیل

نوامبر2017 ،
به مدارک الکترونیک با امضای معتبر الکترونیک می توان از طریق یک
فرم دسترسی پیدا کرد .عالوه بر آن ،امکان کد گذاری ایمیل ها در
مرکز ایالت ،درسدن با یک گواهینامه  S/MIMEیا
فرستادن ایمیل مطمئن با  DE-mailوجود دارد .اطالعات بیشتر در این زمینه در سایت زیر موجود است
.www.dresden.de/kontakt
این برگه اطالعاتی ،به روابط عمومی مرکز ایالت،
درسدن تعلق دارد .استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی ممکن نیست .با این حال ،احزاب می توانند از آن
برای اطالع رسانی به اعضای خود استفاده کنند .

