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Friesenstraße 14
30161 Hannover

www.waage-hannover.de

Rundestraße

Rundestraße

Lis
ter

 M
eil

e

Lis
ter

 M
eil

e

Wir sind stolz auf  
über 25 Jahre Kieferorthopädie 

auf höchstem Niveau.  
In Hannover.

Zahnspangenwelt Kleefeld

Kirchröder Straße 77 
30625 Hannover

Telefon: 0511 - 55 44 77 
kleefeld@zahnspangenwelt.de

Zahnspangenwelt Bothfeld

Sutelstraße 2 
30659 Hannover

Telefon: 0511 - 123 27 380 
bothfeld@zahnspangenwelt.de
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KIeferorTHopädIScHe  
Behandlungen für  
Jugendliche 10 – 20 Jahre

Umfassende Behebung von Funktionsstörungen●

des Kauapparates und der Kaumuskulatur unter
Berücksichtigung der Körperhaltung

Zahnregulierung mit modernsten sichtbaren oder●

unsichtbaren Apparaturen

Kieferregulierung durch Wachstumsförderung des●

Ober- und Unterkiefers mit zum Teil eigens entwickelten
Geräten

Korrektur von Frontzahn-Engständen und Beseitigung●

schmerzhafter Einbisse

Einordung von verlagerten Zähnen●

Schließen von Zahnlücken●

Erkennen und Behandlung von Fehlern des Kauappa-●

rates, die Konzentrationsschwäche, Schielen, Skoliosen
und anderweitige Haltungsschwächen auslösen können

Behandlung von Kiefergelenksproblemen aufgrund von●

Kiefer- und Zahnfehlstellungen

Individuell angefertigter professioneller Sportschutz●

Interdisziplinäre Kooperation mit spezialisierten●

Orthopäden, Osteopathen und HNO-Ärzten

Aktuelle Informationen auf www.zahnspangenwelt.de●

www.zahnspangenwelt.de

4 – 10 Jahre
 10 – 20 Jahre
 20 – 50 Jahre

50+ Jahrewww.zahnspangenwelt.de

Jugendliche
10– 20 Jahre

◀ KantplatZ

© ZAHNSpANGeNWeLT Alle rechte vorbehalten.

20
15

/0
4

Wir sind stolz auf  
über 25 Jahre Kieferorthopädie 

auf höchstem Niveau.  
In Hannover.

Zahnspangenwelt Kleefeld

Kirchröder Straße 77 
30625 Hannover

Telefon: 0511 - 55 44 77 
kleefeld@zahnspangenwelt.de

Zahnspangenwelt Bothfeld

Sutelstraße 2 
30659 Hannover

Telefon: 0511 - 123 27 380 
bothfeld@zahnspangenwelt.de

su
te

lst
ra

ße

podbielskistraße

xxxstraße

Gehaplatz
Mittelland-
        kanal

Bus

123, 125, 631

noltemeyerBrücKe

u73 9

Kirchröder straße

Uhlhornstraße

Kleefeld

Uhlhornstrasse

s
Bus 127, 137

u4 5

KIeferorTHopädIScHe  
Behandlungen für  
Jugendliche 10 – 20 Jahre

Umfassende Behebung von Funktionsstörungen●

des Kauapparates und der Kaumuskulatur unter
Berücksichtigung der Körperhaltung

Zahnregulierung mit modernsten sichtbaren oder●

unsichtbaren Apparaturen

Kieferregulierung durch Wachstumsförderung des●

Ober- und Unterkiefers mit zum Teil eigens entwickelten
Geräten

Korrektur von Frontzahn-Engständen und Beseitigung●

schmerzhafter Einbisse

Einordung von verlagerten Zähnen●

Schließen von Zahnlücken●

Erkennen und Behandlung von Fehlern des Kauappa-●

rates, die Konzentrationsschwäche, Schielen, Skoliosen
und anderweitige Haltungsschwächen auslösen können

Behandlung von Kiefergelenksproblemen aufgrund von●

Kiefer- und Zahnfehlstellungen

Individuell angefertigter professioneller Sportschutz●

Interdisziplinäre Kooperation mit spezialisierten●

Orthopäden, Osteopathen und HNO-Ärzten

Aktuelle Informationen auf www.zahnspangenwelt.de●

www.zahnspangenwelt.de

4 – 10 Jahre
 10 – 20 Jahre
 20 – 50 Jahre

50+ Jahrewww.zahnspangenwelt.de

Jugendliche
10– 20 Jahre

◀ KantplatZ

© ZAHNSpANGeNWeLT Alle rechte vorbehalten.

20
15

/0
4

©
 2

01
7 

- W
AA

GE
 H

an
no

ve
r e

.V
.

Persisch

ساعات کاردفتر

19تا 9دوشنبھ ھا از ساعت 
19تا 9سھ شنبھ ھا از ساعت 
13تا 9چھارشنبھ ھا از ساعت 

13تا 9پنجشنبھ ھا از ساعت 
13تا 9جمعھ ھا از ساعت 

برای صحبت و گفتگو باید قبال وقت گرفتھ شود.

شماره حساب بانکی

بانک اشپارکاسھ ھانوفر
IBAN DE 57 2505 0180 0000 2297 41

BIC SPKHDE2HXXX

تراموای شھری، اس بان، قطارھای راه آھن آلمان
ایستگاه مرکزی راه آھن ھانوفر

6ھانوفراز طریق لیستر مایلھ حدود  پیاده از ایستگاه راه آھن
متر500دقیقھ یا 

حاال اسکن (عکسبرداری)
کنید و از طریق تلفن

ھمراه راھنمایی شوید.

طریقھ تماس

405217000511تلفن   
415217000511فاکس 

info@waage-hannover.de
www.waage-hannover.de

ایستگاه راه آھن مرکزی ھانوفر

انجمن بھ ثبت رسیده واگھ ھانوفر

ما یک مرکزغیرانتفاعی خیریھ برای خدمات اجتماعی ، تعمق و 

میانحیگری در شھر ھانوفر و حومھ این شھر ھستیم.

ما از بودجھ ایالتی، ھدایای مالی افراد و صندوق دولتی برای 

پرداخت جرایم کمک مالی میگیریم.

ما در سطوح مختلفی فعال ھستیم:

- مشاوره و میانجیگری بین خالفکار و قربانی پس از 

وقوع خالف یا جرم

- تفکر و سازش و مصالحھ خارج از دادگاه درموقع 

درگیری با قانون و یا بین انسانھا

- مشاوره در خانواده و روابط ارتباطی شخصی

- آموزش تمرکز و تفکر

کارما براساس استاندارد شناختھ شده از طرف وزارت 

مورد کیفیت روش کارمیباشد.دادگستری در

ساعت درس 200آموزش استاندارفن میانجیگری را با حداقل 

پشت سر گذرانده اند .  ھمھ ھمکاران ما 

ھمکاران ما مرتبا در دوره ھای جدید و پیشرفتھ آموزش میگیرند 

و در کالسھای درس جدید شرکت میکنند. ما بیطرف ھستیم و 

اشیم و جریان کار و گفتگوی موظف بھ رازنگھداری و سکوت میب

منصفانھ را ضمانت مینماییم.

تا بحال ما یعنی واگھ ھانوفردر ھزاران مورد با موفقیت 
میانجیگری نموده ایم.
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ایستگاه راه آھن مرکزی ھانوفر

تفاھم بین خالفکار 
و قربانی

مشگالت حل شده و راھھایی پیداشوند
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قربانی    -خالفکار –موازنھ 

جھت حمایت ازآنان واگھ ھانوفر چھارچوبی بیطرفانھ برای مردم 
در حالت گرفتاری عرضھ میکند.

دادستانی و دادگاه میتوانند واگھ را پس از اعالم جرم برای برنامھ 
قربانی مامورکنند . افراد خودشان نیز –خالفکار –موازنھ 

میتوانند شخصا بھ ما مراجعھ نمایند.

قربانی با میانجیگری ما دریک جلسھ -در موازنھ خالف کار
گفتگوعواقب یک خالف مورد بحث قرار میگیرد. مشگالت و 

اختالفات میتوانند مطرح شوند و با توافق طرفین راه حل و 
شرایط انجام آن مثال جبران خسارت وارده، گذاشتھ میشود.

اختالف ومناقشھ میتواند روشن شده و راھھای قابل 
قبول برای طرفین پیدا گردد.

قربانی شامل موارد زیر میباشد -خالفکار –موازنھ (توآ)  

- داوطلبانھ
- عادالنھ و بیطرف

- محرمانھ
- مجانی

- بدون کاغذ بازی اداری

مسایل مورد توجھ دوطرف یعنی فرد خسارت دیده و عامل 
خسارت در مرکز اھمیت قراردارند.

برخالف رسیدگی قانونی در دادگاه شما در اینجا این 
رادارید کھ خودتان بھ یک نتیجھ عادالنھ امکان 

برسید.

تجربھ نشان داده کھ طرفین بطور معمول از روش و جریان و 
نتیجھ یک (ت او آ) راضی بوده اند. برخالف رسیدگی قانونی در 

دادگاه در اینحا این امکا
کنید دردادگاه شما در اینجا این امکان را دارید کھ با آرامش گفتگو 

و خودتان بھ یک نتیجھ عادالنھ برسید.

انجام قرارھای گرفتھ شده از طرف واگھ کنترل میگردد. از این 
طریق میشود جلوی تشکیل دادگاه گرفتھ شود.

ما در نخست ترتیب یک گفتگوی فردی را میدھیم. در اینجا 
مشخص میگردد کھ آیا (توا) ممکن است. 

بت میکنیم. اگر ھردوطرف یا سپس درباره  قد مھای بعدی صح
ھمھ افراد سھیم در ماجرا موافق بودند موضوع بھ مرحلھ گفتگو 

ی مشترک می انجامد.

برای کسب اطالعات بیشتر بھ سایت  زیر مراجعھ نمایید:
www.waage-hannover.de


