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مرحًبا بكم في برلين!

نود أن نقدم لك معلومات وعناوين مفيدة، تقدم لك المساعدة واالهتمام 
بصحتك أيًضا.

توجب عليك مغادرة وطنك، ربما عايشت أشياء سيئة أثناء رحلة الهروب. واآلن 
يجب عليك أن تجد طريقك في بلد أجنبي واالستقرار وكذلك بناء حياة جديدة. 
فهذا كله ليس أمًرا سهالً. وخاصة إذا كنت تعيش في ملجأ مؤقت 
أو سكن مشترك. فعندها سيكون الحصول على الهدوء صعبًا جدًا 

الستيعاب ما عايشته.
يوجد في كل منطقة ببرلين مرافق مساعدة ومراكز استشارة متنوعة.

 وهذه يمكن أن تقدم لك المساعدة للتغلب على همومك الصغيرة 
وكذلك الكبيرة والمساعدة في حل مشاكلك وكذلك اإلجابة على 
أسئلتك. يعمل هناك أشخاص متخصصون ومدربون. فهم يقدمون 

االستشارة برسية وعموًما بشكل مجا�.
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هل أنت بحالة نفسية غير جيدة؟

توجد مساعدة!

TransVer
عند وجود حاالت توتر وتجارب مؤلمة: 

يقدم المركز االستشارة والمساعدة 
بالعديد العديد من اللغات للكبار 

واألطفال، بغض النظر عن وضع اإلقامة
Brunnenstrasse 188 – 190

10119 Berlin-Mitte
هاتف: 0- 04 69 209 030

transver@charite.de
www.transver-berlin.de

الثالثاء 02:00 م – 06:00 م
9:00 ص – 01:00 م الخميس 

 Xenion, Psychosoziale Hilfen für
politisch Verfolgte

مركز لتقديم االستشارة والعالج 
لالجئين المتضررين نفسيًا

Paulsenstraße 55/56
12163 Berlin-Steglitz

هاتف: 33 29 323 030
 info@xenion.org

www.xenion.org
اإلثنين – الخميس من 

الساعة 10:00 ص – 12:00 
ظ

Zentrum Überleben
مركز لتقديم الدعم النفسي 

االجتماعي للمالحقين سياسيًا، 
وكذلك االستشارة والعالج

Turmstraße 21
مبنى K مدخل C, .3 الطابق

10559 Berlin-Moabit
هاتف: 0 - 906 303 030

mail@ueberleben.org
www.ueberleben.org
هاتف أوقات الدوام:

 األربعاء 11:00 ص – 12:00 ظ 

 Mobile Kontakt- und
Beratungsstelle für Geflüchtete
مركز لتقديم االستشارة لالجئين في 

منطقة فريدريش-كرويزبرغ حول أسئلة 
الصحة العقلية والنفسية االجتماعية 

وذلك باللغة األلمانية، 
واإلنكليزية، والعربية

Oranienstraße 52
10969 Berlin-Kreuzberg

هاتف: 95 72 80 69 030
mobile.kbs-fk@kommrum.de

www.kommrum.de
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أين تجد المساعدة في حاالت األزمات؟

إذا وقعت أنت أو شخص مقرب منك في أزمة ما، ويبدو أن كل شيء ميؤوس 
منه وال شيء ينفع للتغلب على األزمة، فإن مركز خدمة األزمات في برلين 

يقدم المساعدة عند األزمات. 

خدمة األزمات في برلين
من الساعة 04:00 م – 12:00 م

هاتف: 90- إلى 10- 063 39 030  
00:00 – 04:00 م

عطلة نهاية األسبوع واألعياد:
هاتف: 00- 063 39 030 

www.berliner-krisendienst.de

الرعاية الروحية الهاتفية في برلين
هاتف: 222 أو 111 10 11 0800

(مجاني) 

الرعاية الروحية الهاتفية 
للمسلمين في برلين

هاتف: 821 09 35 44 030

هل أنت قلق بشأن طفلك؟

إن خدمة طوارئ األطفال والشباب وكذلك خدمة طوارئ الفتيات متاحة على 
جميع  في  األزمات  حاالت  في  الفورية  المساعدة  تقدم  فهي  الساعة،  مدار 

أحياء برلين. 

الخط الساخن لحماية األطفال
هاتف: 66 00 61 030 (على مدار الساعة)

www.hotline-kinderschutz.de
(أيًضا باللغة العربية، والتركية، والروسية)

خدمة طوارئ األطفال 
هاتف: 61 00 61 030 

خدمة طوارئ الناشئين
هاتف: 62 00 61 030

خدمة طوارئ الفتيات
هاتف: 63 00 61 030

هاتف: 112 08 03 44 030
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املوظف املختص يف رياض األطفال واملدارس: 
استفد من التواصل مع المربين في رياض األطفال عند وجود أسئلة ومشاكل، 
وكذلك ضمن إطار االجتماعات المسائية المنتظمة ألولياء األمور. تقدم المدارس 

في برلين الدعم عند وجود أسئلة ومشاكل، ويكون على سبيل المثال 
عن طريق المعلمين ذوي الموثوقية والمعلمين المسؤولين عن 
الوقاية المدرسية. يمكن الحصول على معلومات من قِبل المعلم 

الخاص بطفلك.

الكحول والمخدرات – 

متى تصبح أكثر من الالزم؟  

يلجأ بعض الناس إلى المخدرات – للمتعة، للخروج من الملل، 
على  يجب  الشخصية.  المشاكل  على  للتغلب  أو  نفسه  إللهاء 
المرء أن يكون حذًرا جدًا حتى يبقى االستهالك معتدالً. ال تحل 

المواد المخدرة المشاكل، ال بل تخلق مشاكل جديدة أخرى.

يوجد في ألمانيا مواد مخدرة مرشوعة على سبيل المثال السجائر، 
أو األدوية، أو الكحول، وغ� مرشوعة مثل القنب أو الهيروين. يمكن أن يصبح 
المرء مدمنًا على جميع هذه المواد. فاإلدمان هو مرض معترف به وليس ضعًفا، 
يتلقى المساعدة  أي شخص يمكن أن يصبح مدمنًا. ويمكن لكل شخص أن 
أيًضا، كما يوجد العديد من الوسائل لتقديم االستشارة والمعالجة. نحن نقدم 

لك إرشادات ومساعدات.

ما المسموح به، وما الممنوع؟

يُسمح يف أملانيا برشب الكحول ولكن ترسي القواعد التالية: 
 16 عمر  من  ابتداءً  والشمبانيا  النبيذ  البيرة،  وشرب  شراء  يتم  بأن  يُسمح 
سنة. أما الخمر والمشروبات األخرى، التي تحتوي على الكحوليات، ابتداءً من 

عمر 18 سنة.

6
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يشرب الكثير من الناس الكحول ولكنه على الرغم من ذلك خطر على الصحة. 
بالتسمم جراء شرب الكحول. يمكن أن تتم  فمن الممكن أن يصاب المرء 
معاقبة المرء إذا كان مخموًرا أثناء قيادة السيارة أو الدراجة الهوائية. فعلى 
العموم، ينبغي شرب الكحول بشكل ضئيل، ألن الكحول هو عبارة عن سم 
للخاليا وله مخاطر كبيرة على الصحة. القاعدة هي: كل¥ قل، كان ذلك أفضل. 
ال يُسمح بأي حال من األحوال بأن يتم شرب الكحول أثناء فترة الحمل، ألن ذلك 
يؤثر على نمو الجنين سلبًا. حتى عند تناول األدوية ينبغي عدم شرب الكحول.

يُسمح في ألمانيا بشراء وتدخين التبغ ابتداءً من عمر 18 سنة. يُمنع التدخين 
في الكثير من األماكن العامة، فعلى سبيل المثال في المدارس، في القطارات 
يسبب مرض  أن  ويمكن  دائمًا،  مرض  النيكوت�  المطاعم.  أو في  والباصات 
السرطان وأمراًضا أخرى. فالتدخين هو غير صحي وخاصة للشباب والنساء 

الحوامل أيًضا.

لعب الق¥ر
يُسمح في ألمانيا بالدخول إلى صاالت اللعب والكازينوهات ابتداءً من 

عمر 18 سنة. يُحظر لعب القمار الخاص والمقامرة عبر اإلنترنت. 
�ع جميع أمواله،  إذا كان الشخص مدمنًا على لعب القمار، فسيضي

وال يستطيع التوقف عن اللعب وستزداد عليه الديون.

األدوية
يمكن أن يؤدي تناول األدوية إلى اإلدمان أيًضا وخاصة عند 
تناول األدوية المهدئة، والمنومة، واألدوية المسكنة لأللم. 

لذلك ينبغي عليك تناولها حسب الوصفة الطبية فقط. كما يجب 
أن يتم وصف أدوية عالج االكتئاب من قِبل الطبيب المختص 

ويجب تناولها حسب الوصفة الطبية أيًضا. وإذا الحظت ظهور 
آثار جانبية، فمن الضروري أن تتحدث مع الطبيب.
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مخدرات غ� مرشوعة
وهي تشمل على سبيل المثال القنب، حبوب النشوة، كريستال ميث، الهيروين 
والكوكايين. يُحظر امتالك وبيع هذه المخدرات ويتم بسببها المالحقة القانونية.

غالبًا ما يشاهَد في برلين أناس يدخنون القنب، على الرغم من ذلك فإن هذا 
المشروعة،  غير  المخدرات  وبحوزته  الشخص  ضبط  تم  إذا  ممنوع.  الشيء 

فيمكن بسبب ذلك أن يدخل السجن ويفقد تصريح إقامته.

كوكاين؟

مخدرات غير 

مشروعة؟

حبوب النشوة؟  القنب؟
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التأثيرات على 

تصريح اإلقامة  

إذا أُدين الشخص بجريمة ما، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ترحيله بسهولة. وهذا 
ينطبق على سبيل المثال عند الحكم بالسجن أو عقوبة الناشئين وكذلك إذا 
من  سبب  والسطو  السرقة  عمليات  تكرار  أن  كما  الحكم.  تنفيذ  تعليق  تم 

أسباب الترحيل.

وإذا استهلك الشخص الهيروين، أو الكوكايين، أو مواد مخدرة خطيرة مثيلة 
"فقط"، يمكن أن يتم ترحيله تحت شروط معينة (مثالً عند االمتناع عن العالج) 

(قانون اإلقامة فقرة 54).

عند االتصال بأحد مراكز االستشارة، فال تخف من العقوبة. ال يتم اإلبالغ 
عن االستشارة.

حماية األطفال والناشئة

ال يُسمح لألطفال بتعاطي المواد المخدرة. فهذا ممنوع في ألمانيا، وباإلضافة 
إلى ذلك فهو ضار جدًا بالصحة. فاألطفال والناشئة هم في مرحلة النمو التي 
يمكن أن تتأثر سلبًا من خالل شرب الكحول والنيكوين أو تعاطي المخدرات 
القوية. فاألطفال والناشئة يحتاجون إلى حماية خاصة. يسري في ألمانيا قانون 

حماية الناشئين الذي يحدد ما يسمح به لألطفال والناشئة في العالنية.

توجد عروض خاصة لالستشارة 
واملساعدات الخاصة باألطفال 

والناشئة.

!
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أين يبدأ اإلدمان؟ 

متيقًظا! كن   

تعاطي  يتم  أو  التدخين  أو  العائلة  في  الكحول  من  الكثير  شرب  يتم  هل 
مخدرات أخرى؟

تجرأ واطلب المساعدة – اإلدمان في ألمانيا هو مرض يعالَج مجانًا!

إذا كنت قلقًا، فاتصل بالعناوين التالية: 

 Fachstelle für Suchtprävention
im Land Berlin

مركز لتقديم االستشارة والمعلومات 
حول اإلدمان

 Chausseestraße 128/129
 10115 Berlin-Mitte

هاتف: 15 26 35 29 030
info@berlin-suchtpraevention.de
www.berlin-suchtpraevention.de

10:00 ص – 02:00 م اإلثنين 
02:00 م – 06:00 م الثالثاء 
12:00 م – 07:00 م الخميس 

09:00 ص – 01:00 م الجمعة 

 – Guidance
مركز استشارة حول اإلدمان

مركز لتقديم االستشارة للمصابين 
وأقاربهم، مساعدة في الحاالت 

الطارئة
Genthiner Straße 48

10785 Berlin-Schöneberg
الخط الساخن 24 ساعة: 

هاتف: 237 19 030
أوقات الدوام أيام األسبوع: 

08:30 ص – 09:30 م
أيام نهاية األسبوع 

واألعياد: 
02:00 م – 09:30 م
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الكحول والمخدرات

  غير المشروعة

توجد في كل منطقة مراكز لمعالجة إدمان 
الكحول، أو المخدرات، أو األدوية.

 Sucht und Drogen –" يمكنك الحصول على جهات االتصال من كتيب عن
 Fachstelle für Suchtprävention Berlin لدى "Wer kann helfen?

(info@berlin-suchtpraevention.de ;15 26 35 29 030) أو على الموقع
www.sucht-drogen-rat-hilfe.de

 Sucht und Drogen –
 Wer kann helfen?

كتيب عناوين باللغة األلمانية، أو 
التركية، أو الروسية

تحميل مجاني: 
www.tinyurl.com/hm5agzj

HaLT
للتدخل المبكر للمراهقين 

المتسممين كحوليًا
Große Hamburger Straße 18

10115 Berlin-Mitte
هاتف: 34 34 36 66 030

www.halt-berlin.de

لعب القمار

Café Beispiellos
مركز لتقديم االستشارة والمساعدة 

في حاالت اإلدمان على ألعاب القمار، 
إدمان لعب القمار عبر اإلنترنت

Wartenburgstraße 8
10963 Berlin-Kreuzberg
هاتف: 955 33 666 030

 cafe.beispiellos@caritas-berlin.de
www.cafe-beispiellos.de

Aufbruch Neukölln
مجموعة الدعم الذاتي لمدمني ألعاب 

القمار، مجموعات للرجال، تقديم 
االستشارة باللغة األلمانية، واإلنكليزية، 

والكردية، والعربية، والتركية 
Uthmannstraße 19 والروسية

12043 Berlin-Neukölln
هاتف: 03 81 92 60 030
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المساعدات الطبية والحمل

Malteser Migranten Medizin
رعاية طبية أولية حتى بدون تأمين 

صحي أيًضا
Aachener Straße 12

10713 Berlin-Wilmersdorf
هاتف: 00 26 72 82 030

MMMedizin@malteser-berlin.de
www.malteser-berlin.de

اإلثنين، واألربعاء، والجمعة
09:00 ص – 03:00 م

 Praxis für obdachlose und
 bedürftige Menschen c/o

GEBEWO pro gGmbH
رعاية طبية واستشارية

Stralauer Platz 32
10243 Berlin-Friedrichshain

هاتف: 36 85 66 29 030
arztpraxis@gebewo-pro.de

www.gebewo-pro.de/arztpraxis
اإلثنين – الخميس 09:00 ص – 02:00 م

الجمعة 09:00 ص – 01:00 م 

 Büro für medizinische
Flüchtlingshilfe

تقديم العالج الطبي مجانًا وبدون تعريف 
الشخص بغض النظر عن حالة اإلقامة

 Gneisenaustraße 2a ،في مهرينغ هوف
في المبنى الخلفي، مدخل 3 الطابق 2

10961 Berlin-Kreuzberg
هاتف: 746 46 69 030 

info@medibuero.de
www.medibuero.de

اإلثنين – الخميس
03:30 م – 06:30 م

 Zentren für sexuelle Gesundheit
und Familienplanung

منح وسائل منع الحمل مجانًا 
وفحوصات نسائية في المناطق 

الخاصة بدوائر الصحة في 
شارلوتنبورغ-فيلمرزدورف، فريدريش 

هاين-كرويزبرغ، مارسان-هيليرزدورف، 
ميتيه وشتيغليز-سيلندورف

www.berlin.de



13

كيف تجد طبيبًا أو طبيب أسنان يتكلم لغتك؟

Ärztekammer Berlin
يمكنك الحصول أيًضا من نقابة األطباء 

على عناوين عيادات في منطقتك 
تتكلم بعدة لغات

Friedrichstraße 16
 10969 Berlin-Kreuzberg

هاتف: 60 80 40 030
kammer@aekb.de

 www.aerztekammer-berlin.de

 Balance
Familienplanungszentrum

يقدم مركز االستشارة معلومات حول 
مواضيع متعلقة بالصحة، والصحة 
الجنسية، والشراكة، ووسائل منع 

الحمل، والحمل واإلجهاض. مشاريع 
خاصة للنساء الالجئات الحوامل، عرض 

استشاري لالجئين والالجئات
Mauritiuskirchstraße 3

10365 Berlin-Lichtenberg/Friedrichshain
هاتف: 80 236 236 030
balance@fpz-berlin.de

www.fpz-berlin.de
www.tinyurl.com/juktakb

اإلثنين والجمعة 09:00 ص – 02:00 م
الثالثاء والخميس 11:00 ص – 06:00 م

األربعاء 03:00 م – 07:00 م
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مساعدة عند التعرض لجريمة

يمكن لكل شخص في ألمانيا االتصال بالشرطة ويتوجب على الشرطة 
مساعدتك. اتصل في الحاالت الطارئة بالرقم 110. 

توجد مراكز متخصصة تساعدك إذا أصبحت ضحية
للعنف، أو االعتداء الجنيس، أو العنرصية:

Weißer Ring
تقديم االستشارة لضحايا الجرائم والعنف

هاتف: 006 116 (في جميع ألمانيا)

Opferhilfe Berlin
تقديم االستشارة والدعم لضحايا الجرائم

Oldenburger Straße 38
10551 Berlin-Moabit

هاتف: 867 52 39 030
www.opferhilfe-berlin.de

ReachOut
مركز استشارة لضحايا العنف، 

اليمين المتطرف، العنف العنصري 
ومعاداة السامية

Beusselstr. 35
10553 Berlin-Moabit

هاتف: 39 83 56 69 030
info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

 Gewaltschutzambulanz
der Charité

مركز لضحايا العنف. توثيق الطب 
الشرعي والمحكمة لإلصابات بدون 
الحاجة إلى تدخل الشرطة الفوري

 N مبنى ،Turmstraße 21 
10559 Berlin-Moabit

هاتف: 270 70 05 45 030
أوقات المراجعة:
اإلثنين – الجمعة 

08:30 ص – 03:00 م 

Ban Ying e.V.
مركز استشارة 

وتنسيق لضحايا االتجار
في البشر

Anklamer Straße 38
10115 Berlin-Mitte

هاتف: 373 06 44 030
 beratung@ban-ying.de

www.ban-ying.de
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عناوين وأدلة أخرى مفيدة

 Wegweiser des Beauftragten
 für Integration und Migration

des Landes Berlin
عناوين الموظفين المتخصصين 

للمهاجرين
هاتف: 51 23 17 90 030

www.berlin.de/lb/intmig/service/
adressen/

Flüchtlingsrat Berlin e.V.
يعمل مجلس الالجئين على تحسين 

وضع الالجئين. ويقدم الكثير من 
المعلومات وغيرها عن القواعد 

القانونية. ليس مركًزا لالستشارة
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Al Muntada
مركز لتقديم االستشارة 
للمهاجرين والالجئين من 

المنطقة العربية
Morusstraße 18A

12053 Berlin-Neukölln
هاتف: 19 77 24 68 030

almuntada@diakoniewerk-simeon.de
10:00 ص – 01:00 م الثالثاء 
02:00 م – 05:00 م الخميس 

Flüchtlinge Willkommen
توسيط إمكانيات السكن الخاص 

(مثالً شقق مشتركة) لالجئين
هاتف: 45 04 10 92 030

hallo@fluechtlinge-willkommen.de
www.fluechtlinge-willkommen.de

 Zentrum für Flüchtlingshilfen und
Migrationsdienste (ZfM)

استشارات اجتماعية ونفسية لالجئين 
Turmstraße 21

مبنى K مدخل C, 3. الطابق
10559 Berlin-Moabit

info@migrationsdienste.org
www.migrationsdienste.org

استشارة نفسية مفتوحة للجميع: 
الثالثاء 10:00 ص – 01:00 

هاتف: 57 06 39 30 030
استشارة اجتماعية 

وإلجراءات اللجوء: 
الثالثاء والخميس

09:00 ص – 12:00
هاتف: 54 06 39 30 030
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 BBZ Beratungs- und
 Betreuungszentrum für junge

Flüchtlinge und Migranten
مركز لتقديم االستشارة والمرافقة 

إلجراءات اللجوء والحياة اليومية 
(مثالً المدرسة والعمل)

Turmstraße 72، 4 الطابق
10551 Berlin-Moabit

هاتف: 20- 07 64 66 030
www.bbzberlin.de

اإلثنين – الجمعة 10:00 ص – 06:00 م

OASE Berlin e.V.
جمعية لتقديم االستشارة والمرافقة 

لالجئين، مرشدين لالندماج وغير ذلك 
بعدة لغات

 InterKULTURellen Haus Pankow في
Schönfließer Straße 7

10439 Berlin-Prenzlauer Berg

هاتف: 40 2440 300 030
kontakt@oase-berlin.org

www.oase-berlin.org
اإلثنين – الجمعة 08:00 ص – 03:00 م

Schwulenberatung Berlin
االتصال، واالستشارة، والمساعدة 
لالجئين LGBTI*Q باللغة األلمانية، 
واإلنكليزية، والعربية، واإلسبانية، 

والفرنسية
Wilhelmstraße 115

10963 Berlin-Kreuzberg
هاتف: 70 90 36 23 030

refugees@sbberlin.de
www.schwulenberatungberlin.de

الثالثاء – الجمعة 02:00 م – 06:00 م

أرقام الطوارئ على مدار الساعة

طوارئ اإلطفاء
هاتف: 112 (االتصال مجاني)

الشرطة
هاتف: 110 (االتصال مجاني)

خدمة طوارئ طب األسنان
هاتف: 33 43 00 89 030

الخدمات الطبية الطارئة
هاتف: 31 00 31 030

طوارئ التسمم
هاتف: 0 24 19 030
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