آیا می توانم برای نیازهای دیگر نیز حمایت
هنوز بسیاری از دیگر ضرور یات ،حقوق و

امکانات مربوط به حمایت مناسب وجود دارد.
این تلخیص فقط نمونه هایی را بیان می کند.

چطور می توانم حمایت مناسب را در یافت کنم؟
نیازهای خود را با یک دفتر مشوره دهی شر یک

سازید و در مورد امکانات خود معلومات کسب کنید.
آنها شما را به پیدا کردن حمایت مناسب و چگونگی به

اجرا درآوردن حق مشارکت تان کمک خواهد نمود.

حق من از
مشارکت

به عبارات ساده
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برای من حق مشارکت چه معنی دارد؟
همه افرادی که به طور دائم در جرمنی زندگی می

اگر شما مریض هستید شما حق دارید که از نظر صحی مراقبت
شوید .شما حق معاینه کامل و تداوی مناسب را دارید.

کنند ،حق مشارکت در زندگی متداول محلی را
دارند .شامل امکان انکشاف فردی ،دسترسی

به تعلیم و تربیه و فرهنگ و مراقبت های اولیه.

چه وقت حق حمایت دارم؟

و تحصیل در )(Kitaاطفال حق برخورداری از کودکستان

مکتب را دارند .اگر آنها بدون والدین شان در جرمنی هستند،

حق دارند تا شخصی را برای مراقبت از خودشان داشته باشند.

هر کس به طور طبیعی نیازهای متفاوت دارد.

برای بسیاری ،حق حمایت وجود دارد .اگر

شما وسایل کافی برای زنده ماندن ندارید ،حق

برخورداری از مساعدت اجتماعی را دارید.

شما در دوران حام�لگی ،قبل و بعد از تولد حق

برخورداری از حمایت را دارید .شما می توانید برای

طفل تازه متولد شده نیز حمایت مالی در یافت کنید.

اگر شما از لحاظ احساسی یا روانی خوب نیستید ،می توانید برای
یافتن یک راه حل برای وضعیت تان به دنبال حمایت باشید.

خانواده ها امکان دارد که حمایت در یافت کنند ،اگر آنها با والدین
شان مشکل دارند و تلاش دارند که یک راه حل پیدا کنند.

اگر شما کلانسال هستید که دیگر خودتان به تنهایی نمی توانید کار

کنید و ضرورت به مراقبت دارید از حق حمایت برخوردار می باشید.
افراد دارای معلولیت حق برخورداری از حمایت مادی
و مالی و در صورت ضرورت حق مراقبت را دارند.

افراد دارای به مشکلات اعتیاد یا قرضه می توانند از

مزایای حمایت مستفید شوند .افرادی که تبعیض یا

خوشونت را تجربه کرده اند می توانند حمایت در یافت کنند.

