
آمديد خوش نامه  

 

!يمئميگو آمديد خوش قلب صميم از شما به  



 
ما و شما مانند هر انسان دارای حقوق و وظايف ميباشيم. شما از حقوق عمومی 
برخوردار هستيد. اين قواعد را ميتوانيد به طور مثال در پوسترهای معلوماتی 

 در مراکزتان دريافت نمائيد.
 
همچنان شما درا اينجا (مرکز کازابالنکه خود) حق ابراز نظر را در همه امور 

 يد.ی که به شما مربوط ميشود دارزنده گ

 

  به شما در بحث ها و تصاميم مهم مربوط به امور شما اطالع
 و سهم داده ميشود (مثال پالن کمک به شما)

  ،به شما در مورد تغييرات اطالع داده ميشود. (به طور مثال
/ نوجوانان به گروه شما آمده و يا آنرا ترک زمانی که کودکان
ی از کارکنان اجتماعی کار را ترک کند و کنند، و يا اگر يک

  يا کارمند جديد بيايد.
  به شما در تشکيل قوانين در گروه و اجرای آنها سهم داده

 ميشود.
  شما در برگزاری فعاليت های تفريحی در اوقات فراغت و در اجرای

 آنها شرکت خواهيد کرد.
 طالع داده ا به شما در مورد برنامه و يا پالن کاری کارکنان اجتماعی

 ميشود.
 

 
 

 برعالوه حقوق شما وظايفی هم داريد که آنرا بايد اجرا کنيد.
 

 ما از شما انتظار داريم تا:
.  

 .با احترام با همديگر و کارکنان اجتماعی برخورد کنيد 
 .با کارکنان اجتماعی خود همکاری نمائيد 
 .تمام قوانين، توافقات و قرار مالقات را رعايت کنيد 
  گروه و قوانين منزل را رعايت کنيد.قوانين 
 .مشارکت فعاالنه برای رسيدن به اهداف تان داشته باشيد 
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احساس راحتی شما برای ما بسيار مهم است. بنابراين، ما از شما ميخواهيم تا 

 نظريات، پيشنهادات، انتقادات، درخواستها، و شکايات خود را ابراز کنيد. 

 
ها و يا مشکالت خود در رابطه با کارکنان لطفا با ما در مورد خواسته 

صحبت کنيد؛ چون اين ميتواند باالی  / نوجواناناجتماعی، و يا ديگر کودکان

و کارکنان اجتماعی تاثيرگذار باشد. ممکن است که  / نوجوانانکودکان ساير

شما هميشه با کارمند اجتماعی تان در بعضی موارد موافق نباشيد. تصاميم با 

 فته شده و برای شما توضيح ميگردد.استدالل گر

اگر گاهی احساس ميکنيد که با شما بی انصافی شده حق داريد شکايت کنيد. 

اگر نمی خواهيد با کارمند اجتماعی تان به طور مستقيم صحبت نمائيد 

ميتوانيد با آمر بخش صحبت نمائيد؛ و يا ميتوانيد مکتوب تانرا در رابطه به 

ا در صندوق پستی بيندازئيد. کارکنان اجتماعی جای مشکل و يا شکايت تان ر

صندوق های پستی را به شما نشان ميدهند. اين صندوق ها ابتدا از طرف آمر 

  مرکز تخليه و خوانده ميشود. 

ت کازابالنکه درج عالوه بر اين شما حق داريد تا شکايت خود را به مديري

  نمائيد:

Nicole Figge (management of casablanca gGmbH). 
 

  به آرزوی اوقات خوش با ما!
 Teams of casablanca gGmbH and  

pedagogical management  
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Nicole Figge 



Einrichtung 
 

Träger  
 

 
Betreutes Einzelwohnen 

Dunckerstr. 14  
10437 Berlin 
Tel: 030 / 44 71 04 – 0 
Fax: 030 / 44 71 04 – 14 
Email: BEW@g-casablanca.de 

team leader: Michael Thiemann (mthiemann@g-casablanca.de) 
 
 

casablanca gGmbH   
Pistoriusstr. 108a                           
13086 Berlin 
Tel: 030 / 20 63 15 – 0    
Fax: 030 / 20 63 15 – 333 

 
pedagogical management: Nicole Figge (nfigge@g-
casablanca.de)  

 
  
 
 
 
 
 
 

www.g-casablanca.de 
 
 
 
 
created 04/2017, update 05/2022 
 


