
 أين جتدونا آيضا؟
                                                                        

كل يوم أثنني و أربعاء                                                                          
من الساعة 15:00 - 16:00 يف أرنولف كلت باساجه عند محطة القطار الرئيسية

وعند موقف املترو عند املعرض الدولي 
                                                                        

 كل يوم ثالثاء                                                                                    
من الساعة 20:30 - 24:00  يف أرنولف كلت باساجه عند محطة القطار الرئيسية
وعند موقف املترو عند املعرض الدولي يف املدينة القدمية                             

                                                                        

كل يوم جمعة الثاني والرابع من الشهر                                                       
من الساعة 21:00 - 24:00 يف أرنولف كلت باساجه عند محطة القطار الرئيسية

وعند موقف املترو عند املعرض الدولي يف املدينة القدمية                   

Café Strich-Punkt
مكان لقاء الشباب الفّعالني                                                           

 

كل شيء مجاني وال يعّرف على أحد                                        

                                                                              أين؟
Jakobstraße 3 

70182 Stuttgart
                           هاتف 0711/67212448

                           

ممول من طرف شتوتغارت عاصمة الوالية و والية بادن ڤيرمتبرغ

 متى؟                                                                         
االثنني من الساعة 16:00

 الى الساعة 20:00
االربعاء من الساعة 16:00

 الى الساعة 19:00



ماذا ؟ مكان لقاء الشباب الفعالني

الطعام و الشراب يف مكان خاص   
امكانية االستحمام و غسل املالبس    

التواصل و التحدث مع شباب آخرين  
تقدمي املساعدة عند حدوث مشاكل مع الدوائراحلكومية أو مشاكل عائلية

تقدمي معلومات و نصائح عن االمراض املنقولة جنسيا و االيدز  
وساطة اليجاد االطباء املختصني، وساطة عند الدوائر احلكومية ، وساطة عند اجلهات 

االجتماعية االخرى                                                                                  
تقدمي املشورة القانونية مع محامي خاص يوم االثنني الثاني من كل شهر

استخدام االنترنت مجانا                                                                        
املساعدة والدعم يف تخطيط احلياة يف احلصول على سكن أو عمل يف سد الديون يف 

التخلص من االدمان املساعدة والدعم يف امور كثيرة اخرى

تقدمي وسائل الوقاية من االمراض املنقولة جنسيا ( الواقي الذكري) والوزلني، 
تقدمي  مشروبات و وجبات  مجانية

الوصول إلى هنا عن طريق موقف باص دار البلدية                                     
       U1, U2, U4 خطوط الترام

الباص 44 ,43
                                                                        

من؟                                                         

§

التواصل و التحدث مع شباب آخرين  

استخدام االنترنت مجانا                                                                        

الوصول إلى هنا عن طريق موقف باص دار البلدية                                     

AIDS-Hilfe Stuttgart e.V.
 دبلوم علم اجتماع

 هاتف 0711/22469-57
 جوال 1524249 /01577

 البريد االلكتروني
cafe-strich-punkt@aidshilfe-stuttgart.de

Verein zur Förderung von Jugendlichen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten e.V.

دبلوم علم اجتماع 
 هاتف 5532647 /0711
 جوال 0176/42019124

 البريد االلكتروني
café-strichpunkt@verein-jugendliche.de 

                                                                              أين؟
Jakobstraße 3 

70182 Stuttgart
                           هاتف 0711/67212448

                           

 متى؟                                                                         
االثنني من الساعة 16:00

 الى الساعة 20:00
االربعاء من الساعة 16:00

 الى الساعة 19:00

www.verein-jugendliche.de www.aidshilfe-stuttgart.de
www.info4escorts.de  www.facebook.com/cafestrichpunkt


