
Die 12 wichtigsten 
Kinderrechte 



1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte.

 Kein Kind darf benachteiligt werden. Kinder haben das Recht, so gesund 
wie möglich zu leben

.همه بچه ها از حقوق یکسان برخوردارند

هیچ کودکی حق ندارد مورد تبعیض قرار بگیرد. کودکان حق دارند تا آنجا که ممکن است سالم زندگی کنند. 



2. Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge durch ihre 
Eltern. 

Wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigen oder misshandeln, muss 
der Staat dafür sorgen, dass die Kinder einen neuen Lebensplatz 
bekommen.

اینکه کودکان حق دارند که تحت حمایت و پرورش والدینشان باشند

، اگر والدین با کودکان خود بد رفتاری کنند یا آنها را مورد آزار قرار دهند
 .شهر باید ترتیبی بدهد که بچه ها خانه جدیدی پیدا کنند



3. Jedes Kind hat ein Recht auf eine Identität und auf Familie. 

Dazu gehört das Recht auf einen Namen, eine Geburtsurkunde 
und Nationalität.

.اجازه نیست کودکان را دلخواهانه از خانواده هایشان جدا کرد

هر کودک حق این را دارد که نام، شناسنامه یا کارت هویت و ملیتی مشخص داشته باشد



4. Kinder dürfen nicht willkürlich von ihrer Familie getrennt werden.

.اجازه نیست کودکانن را دلخواهانه از خانواده هایشان جدا کرد



5. Kinder haben nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern auch die 
Pflicht zum Schulbesuch.

 .کودکان نه فقط حق تعلیم و تربیت دارند ، بلکه موظف هستند که به مدرسه بروند



6. Kinder haben das Recht auf Erholung und Spiel. 

Es muss also auch genügend Platz und Raum dafür zur Verfügung 
stehen.

 هر کودک حق استراحت و بازی دارد

 .هر کودک باید مکان و فضای کافی و مناسب برای بازی داشته باشد



7. Kinder haben das Recht, sich zu informieren, eine eigene 
Meinung zu haben und an Entscheidungen beteiligt zu werden, 
die sie betreffen. 

Das gilt im alltäglichen Leben wie auch beispielsweise im Fall einer 
Scheidung. Hier müssen die Kinder angehört werden, bei wem sie 
zukünftig leben wollen.

، کودکان حق دارند صاحب آگاهی شوند، نظر و عقیده خود را داشته باشند و در تصمیماتی که گرفته می شود
 مشارکت داشته باشند

 .این مورد نه فقط برای موارد زندگی که برای مواردی چون طالق هم صدق میکنند
 .باید صدای کودکان را شنید که دوست دارند بعد از جدایی والدین پیش کی زندگی کنند



8. Jedes Kind hat das Recht auf einen bestimmten Lebensstandard. 

Sind Eltern dazu nicht aus eigener Kraft in der Lage, muss der Staat 
den Eltern Unterstützung bieten.

 .هر کودک حق برخورداری از یک زندگی استاندارد را دارد

، اگر والدین در وضعیتی نیستند که بتوانند این نیاز را برای کودک برآورده کنند
 .شهر موظف است حانواده را حمایت کند



9. Kinder dürfen nicht arbeiten oder ausgebeutet werden.

 .کودکان اجازه کار ندارند و اجازه نیست مورد سو استفاده قرار گیرند



10. Kinder müssen vor körperlicher, seelischer oder sexueller 
Gewalt geschützt werden. 

Erst 2000 wurde in Deutschland das „Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung“ festgeschrieben. Bis dahin waren Schläge als 
„Erziehungsmaßnahme“ nicht verboten.

 .کودکان بایستی از خشونت بدنی، روحی و یا جنسی محافظت شوند

 . "حق کودک در برخورداری از یک روش تربیتی به دور از خضونت" قانونی شده است2000در آلمان از سال 
 .تا قبل از آن کتک زدن به عنوان یک ابزار تربیتی ممنوع نبود



11. Behinderte Kinder haben ein besonderes Recht auf Fürsorge 
und auf ein aktives und möglichst selbstständiges Leben.

کودکان با ناتوانمندی های جسمی و یا روحی دارای حق ویژه ای برای مراقبت و محافظت دارند
 .و باید بتوانند فرصت داشته باشند تا حتی االمکان از یک زندگی فعال و مستقلی برخوردار شوند



12. Kinder brauchen besonderen Schutz im Krieg und auf der Flucht.
 .کودکان به هنگام جنگ و فرار نیازمند حمایتهای ویژه ای هستند
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