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Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag  
för ett medmänskligare Skåne sedan 1916.
 
Skåne Stadsmission driver Unga Forum som är  
en verksamhet i Malmö för barn, unga och familjer.
  
Unga Forum erbjuder individuellt stöd utifrån ett  
helhetsperspektiv, rådgivning med fokus på mångfald, 
inkludering och rättigheter.
 

Unga Forum 
Adress: Bangatan 7 i Malmö
Telefon: 0733-47 70 20
Mejl: ungaforum@skanestadsmission.se
www.skanestadsmission.se/ungaforum
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Unga Forum
اونگه فوروم!

براى كودكان جوانان و والدين است



اونگه فوروم چه است؟    
هدف اين پروژه كمك به كودكان وجوانان زير ٢٥ سال است. در اينجا شما ميتوانيد از 

پشتیبانیهای فردى وگفتگوهاى حمايتى نماينده َوَيا وكيل وديگر كمك ها بهره مند شويد..از 
جمله مشاوره حقوقى وحمايت درشرايط هاى مختلف  كه داشته باشيد .

كمك هاى ما شامل كودكان- جوانان و والدين ميشود كه به هر نوعى با يكى از اسيب هاى 
 اجتماعى سر و كار دارند .تمام كمك هاى ما رايگان است وكارمندان

موظف به راز دارى هستند.

نماینده وهمراهی کننده
اونگه فوروم ميتواند شما را در ارطبات با ادارات دولتى و ديگر ادارات همايت 

كند. در صورت نياز ما ميتوانيم در مالقات هاى مختلف شما را همراهى كنيم  مثال 
مدرسه, بيماريستان, سوسيال و اداره كاريابى. ما به  شماكمك هاى مختلف 

را ارائه  ميكنيم  پر كردن  فرم ها و نامه  به روش خوب براى ادارات دولتى. گفتگو مجمع 
جوانان ارائه دهنده مشاوره هایی در راستای تقویت کردن منابع تان برای بهتر اداره 

کردن امور روزمره تان  می باشد. گفتگوها کامال محرمانه و در محیطی آرام  و خوب  با 
مشاوران امور اجتماعی و افرادی که  تجربه کاری دارند انجام می شود.

مشاوره حقوقی
 مشاوره حقوقی ما توسط وکیالن خوب  و با تجربه در مسائل مربوط

به  مهاجرت انجام میشود!

مشاوره  حقوقی ما  در درجه اول شامل  حقوق مهاجرتی و حقوق اجتماعی میشود.

اينترموته پالتس
مکان دید و بازدید براى دختران جوان بين سن ١٣ تا ٢٠ سال می

توانند یکدیگر مالقات کرده٫ چای یا کافه بنوشند٫کمک درسی بگیرند٫در پکنیکهای 
بیرونی ما شرکت کنند یا فقط در اینجا حضور داشته باشند .

در اینجا شما می توانید در صورت نیاز به کمک و حمایت در مواردی که مشکل دارید  با 
کسانی که وقت دارند و به حرفایتان گوش می کنند صحبت کنید

چه كسانى در اونگه فوروم كار ميكند؟
كسانى اينجا كار ميكند كه  دانشكده ى رفا و تأمين اجتماعى،و حقوق دان و دارى تجربه 
علمى هستند. خدمات كه اينجا ارائه ميگردد مشاوره حقوقى، و گفتگو هاى حمايتى وديگر 

كمك هاى که شما در  جاهاى ديگر دسترسى نداريد. تمام خدمات ما رايگان است.

تقريبا بين موله وانگس توريت وسوديروارن است.

روز ها و ساعت هاى كار در اونگه فوروم
تمام سه شنبه ها راس ساعت ٩ تا ١٢ شما ميتواند بيايد اگر كمك نياز داريد. براى وقت 

گرفتن براى روز هاى ديگر ميتوانيد به  اين شماره تيليفون تماس بگيريد ٠٧٢٠٦٣١٩٨

اينتر موته پالتس

اينتر موته پالتس براى گروپ دوختران روز هاى دوشنبه ها راس ساعت ١٢ تا ساعت  ١٦.
 

سه شنبه ها چهار شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت ١٢ تا ساعت 

٣٠-٧ عصر براى اطالعات بيشتر به شماره (٠٧٣٣٤٧٧٠٢٠) ميل ادرس

Unga Forum

Unga Forum på Bangatan 7 i Malmö, 
mitt emellan Möllevångstorget och Södervärn.

ungaforum@skanestadsmission.se
www.skanestadsmission.se/Unga Forum


