Münih Sosyal Hizmetler
Büroları
Danışma ve destek –
çok yakınınızda

Wir sind München
für ein soziales Miteinander

Eyalet Başkenti Münih’in Sevgili
Vatandaşları,
Herkes sosyal bir sıkıntıdan geçebilir. Özellikle
zorlayıcı durumlarda insan geçici olarak başkalarının
desteğine ve yardımına muhtaç olabilir.

> Hayatınızdaki özel bir durumla ilgili
danışma ve desteğe ihtiyacınız mı var?
> Maddi sıkıntılarınız mı var?

Yakınınızdaki sosyal hizmet bürosu (SBH) sizin
hizmetinizdedir ve bir çatı altında kapsamlı
danışmanlık, destek ve yardım hizmetleri sunar.
Hangi sosyal yardım bürosuna başvurabileceğiniz,
ikamet adresinize göre belirlenir.
Buradaki hizmetler; cinsiyet, kültürel ya da sosyal
köken, yaş, din, dünya görüşü, engellilik durumu
ve cinsel yönelim veya cinsel kimlikten bağımsız
olarak tüm Münihlilere açıktır.
Sosyal hizmet büroları, ücretsizdir ve gizlilik esasına
dayanarak danışmanlık yapar.
Sosyal bir sıkıntı yaşıyorsanız, çekinmeyin, sosyal
hizmet büronuza başvurun.

> Yaşlılıkta destek ihtiyacınız mı var?
> Bir aile veya partner problemiyle mi
uğraşıyorsunuz?
> Çocuk yetiştirmek hakkında sorularınız
mı var veya çocuklarınız için danışmanlık
hizmeti mi arıyorsunuz?
> Kiranızı ödeyemiyor musunuz veya
evinizi kaybetme tehlikesiyle mi karşı
karşıyasınız?
> İşinizi mi kaybettiniz?
Sosyal açıdan ne gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya
olursanız olun, sizinle ve diğer sosyal hizmet
kuruluşlarıyla işbirliği yaparak danışmanlık,
destek ve aracılık hizmetleri veririz.

Verena Dietl
3. Belediye Başkanı

Dorothee Schiwy
Sosyal Politika Danışmanı

Bizi arayın ve kişisel bir danışma
randevusu alın!
Bize ulaşabileceğiniz zamanlar:
Pazartesi - Çarşamba, saat 8:00 ila 16:00
Perşembe, saat 8:00 ila 17:00
Cuma, saat 8:00 ila 13:00

Telefon: 089 233-96833

Sosyal hizmet bürolarındaki Münih İş ve
İşçi Bulma Kurumuna (Jobcenter) şu zaman
aralıklarında ulaşabilirsiniz
Pazartesi - Cuma, saat 8:00 ila 12:00
Perşembe, saat 8:00 ila 12:00 ve 14:00 ila 17:00

Telefon: 089 45355-0

veya internette muenchen.de/sbh adresinde

Aşağıdaki adreslerde, Münih İş ve İşçi Bulma
Kurumuyla (Job Center) iletişim imkânlarını
bulabilirsiniz:

Burada güncel bilgileri, sosyal hizmet
bürolarının iletişim bilgilerini ve e-posta
adreslerini bulabilirsiniz.

jobcenter-muenchen.de/service
veya
twitter.com/jobcenterM

Ev adresinizi girerek, hangi sosyal hizmet
bürosuna başvurabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bekleme süresi, tecrübelerimize göre saat
8:00 ile 10:00 arasında daha kısadır.

Sağır ve işitme engelli insanlar ve onların
çevresindeki kişiler, lütfen şu büroya
başvursunlar:
Sozialbürgerhaus Laim - Schwanthalerhöhe.

Çalışma saatleri dışında, acil durumlarda
aşağıdaki adrese başvurun:

muenchen.de/sbh

muenchen.de/nothilfe

jobcenter-muenchen.de
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