
مراکز اجتماعی در مونیخ
 مشاوره و کمک - 

بسیار نزدیک به محل شما

Wir sind München  
für ein soziales Miteinander



شهروندان محترم مونیخ، 

همه افراد ممکن است در شرایط اضطراری اجتماعی قرار 
گیرند. به خصوص در زمان های چالش برانگیز، ممکن است 

به حمایت و کمک موقت نیاز داشته باشید.

مرکز اجتماعی )SBH( منطقه شما در کنار شماست و زیر 
یک سقف به شما مشاوره، حمایت و کمک جامع ارائه 

می دهد.
اینکه به کدام مرکز اجتماعی می توانید مراجعه کنید 

بستگی به آدرس محل سکونت شما دارد.

این کمک برای همه ساکنان مونیخ بدون در نظر گرفتن 
جنسیت، پیشینه فرهنگی یا اجتماعی، سن، مذهب، 
ایدئولوژی، ناتوانی و هویت جنسی یا جنسیتی موجود 

است. 
مراکز اجتماعی به صورت رایگان و محرمانه به شما مشاوره 

خواهند داد.

اگر در شرایط اضطراری اجتماعی هستید از تماس با مرکز 
اجتماعی خود خجالت نکشید.

Verena Dietl
شهردار سوم

Dorothee Schiwy
مسئول اجتماعی

آیا در شرایط خاص زندگی به مشاوره و کمک نیاز دارید؟ 	

آیا دغدغه مالی دارید؟ 	

آیا در دوران پیری نیاز به حمایت دارید؟ 	

آیا با مشکل خانوادگی و/ یا شریک زندگی سروکار دارید؟ 	

آیا در مورد آموزش سوالی دارید یا به دنبال خدمات  	
مراقبت از کودک خود هستید؟

آیا نمی توانید اجاره خود را پرداخت کنید یا در خطر از  	
دست دادن خانه خود هستید؟

آیا شغلتان را از دست داده اید؟ 	

 در هر شرایط اضطراری اجتماعی که هستید، ما توام با شما 
و سایر خدمات اجتماعی مشاوره، پشتیبانی و کمک های 

هماهنگ ارائه می  دهیم.



 با ما تماس گرفته و یک قرار مشاوره شخصی بگیرید!

 تماس با ما: 

دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 8 الی 16
جمعه ساعت 8 الی 12

تلفن: 233-96833 089 

 muenchen.de/sbh یا در اینترنت به آدرس

در اینجا تمام اطالعات جاری، اطالعات تماس و آدرس های 
پست الکترونیکی هریک از مراکز اجتماعی را خواهید یافت.

با وارد کردن آدرس منزل خود متوجه می    شوید که با کدام 
مرکز اجتماعی می توانید تماس بگیرید.

افراد ناشنوا و کم شنوا و همچنین اطرافیان آنها لطفًا با 
مرکز اجتماعی Laim - Schwanthalerhöhe تماس بگیرند.

muenchen.de/sbh

راه های تماس با مرکز کار مونیخ در مراکز اجتماعی

دوشنبه تا جمعه ساعت 8 الی 12
 پنجشنبه ساعت 8 الی 12 و 14 الی 16 

089 45355-0 تلفن: 

در اینجا شما می توانید تمام اطالعات در مورد
گزینه های تماس برای مرکز کار مونیخ را بیابید

jobcenter-muenchen.de/service

twitter.com/jobcenterM یا

تجربه نشان می دهد که بین ساعت 8 صبح تا 10 صبح 
زمان انتظار کوتاه  تری را خواهید داشت.

در موارد اضطراری خارج از ساعات کاری، با این مراکز تماس 
بگیرید:

muenchen.de/nothilfe

jobcenter-muenchen.de

http://muenchen.de/sbh
http://muenchen.de/sbh
http://jobcenter-muenchen.de/service
http://twitter.com/jobcenterM
http://muenchen.de/nothilfe
http://jobcenter-muenchen.de
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چاپ: ریاست شهرداری
چاپ روی کاغذ ساخته شده از 100 درصد کاغذ بازیافتی

ویرایش: دسامبر 2022
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