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به برلين خوش آمديد !

ما با کمال میل اطالعات و نشانی های مفیدی در اختیار شما می گذاریم 
که به شما در حفظ سالمتیتان کمک می کنند.

شما باید کشور خود را ترک می کردید، شما احتماالً در طی مهاجرت خود 
تجربه های بدی داشته اید و اکنون باید در یک کشور خارجی راه خود را 

بیابید، ساکن شوید و یک زندگی جدید را بسازید. 
این کار آسانی نیست. به ویژه وقتی شما در یک پناهگاه اضطراری 
یا اقامتگاههمگانی زندگی می کنید، داشتن آسایش و کنار آمدن 

با تجربیات سخت است.
در هر محله برلین نهادهای کمکی و مراکز مشاوره بسیاری است، 
که به شما در رابطه با نگرانی های کوچک و بزرگ، مشکالت یا 
سواالت می توانند کمک کنند. در این اماکن، افراد تحصیل کرده که 
به شما با حفظ محرمانگی و معموالً به رایگان مشاوره می دهند.
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آيا از نظر روحى در وضعيت خوبى به سر نمى بريد؟

ش حیت می شوید!

TransVer
در هنگام استرس و تجربیات درناک: 
مشاوره و کمک به زبان های مختلف 

برای بزرگساالن و بچه ها، مستقل 
از وضعیت اقامت

Brunnenstrasse 188 – 190
10119 Berlin-Mitte

تلفن: 0- 04 69 209 030
transver@charite.de

www.transver-berlin.de
سه شنبه ساعت  02:00 ب.ظ – 06:00 ب.ظ
پنج شنبه ساعت  09:00 ق.ظ – 01:00 ب.ظ

 Xenion, Psychosoziale Hilfen
für politisch Verfolgte

مشاوره و درمان برای مهاجران 
دچار آسیب روانی

Paulsenstraße 55/56
12163 Berlin-Steglitz
تلفن: 33 29 323 030 

 info@xenion.org
www.xenion.org

دو شنبه تا جمعه از 
ساعت 10:00 ق.ظ – 

12:00 ب.ظ

Zentrum Überleben
حمایت های روانی اجتماعی برای افراد 
تحت تعقیب سیاسی، مشاوره و درمان

Turmstraße 21
خانه K، ورودی C. طبقه 3

10559 Berlin-Moabit
تلفن: 0 - 906 303 030
mail@ueberleben.org

www.ueberleben.org
تلفن قرار مالقات: 

چهارشنبه ساعت 11:00 ق ظ تا
 12:00ب.ظ 

 Mobile Kontakt- und
Beratungsstelle für Geflüchtete

مشاوره به مهاجران در مرکز 
Friedrichshain-Kreuzberg در 

رابطه با  مسائل سالمت، روحی و 
روانی-اجتماعی به زبان های آلمانی، 

انگلیسی و عربی
Oranienstraße 52

10969 Berlin-Kreuzberg
تلفن: 95 72 80 69 030

mobile.kbs-fk@kommrum.de
www.kommrum.de
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در شرايط بحرانى چطور به كمک دسترسى پيدا كنيد؟

در صورتی که شما یا یکی از افراد نزدیک به شما دچار یک بحران شد، همه 
چیز ناامید کننده به نظر رسید و هیچ راه حلی نبود، مرکز خدمات بحران برلین 
از شما حمایت می کند. همچنین مشاوره تلفنی به صورت تمام وقت هنگام 

بحران های روحی خدمات حمایتی ارائه می دهد.

خدمات بحران برلین
ساعت: 4:00 ب.ظ – 00:00 ق.ظ
تلفن: 90- الی 10- 063 39 030  

00:00 ق.ظ – 4:00 ب.ظ و در تعطیالت 
آخر هفته و روزهای تعطیل:

تلفن: 00- 063 39 030 
www.berliner-krisendienst.de

مشاوره تلفنی حمایتی برلین
تلفن: 222-یا 111 10 11 0800 (رایگان) 

مشاوره تلفنی حمایتی برلین 
برای مسلمانان

تلفن: 821 09 35 44 030

آيا نگران يک كودک هستيد؟

مرکز خدمات اضطراری بچه ها و پسران نوجوان مانند خدمات اضطراری دختران 
نوجوان به صورت تمام وقت در دسترس هستند و  در شرایط بحرانی در تمام مناطق 
برلین به ارائه حمایت های سریع می پردازند. به عالوه، این مرکز به صورت کوتاه مدت  

مسکن در اختیار کودکان و جوانان قرار می دهد و کمک های دیگر را ارائه می دهد.

خط تلفن مستقیم حمایت از بچه ها
تلفن: 66 00 61 030 (24 ساعته)

www.hotline-kinderschutz.de
(همچنین به زبان های عربی، ترکی 

و روسی)

مرکز خدمات اضطراری بچه ها
تلفن: 61 00 61 030 

مرکز خدمات اضطراری 
پسران نوجوان

تلفن: 62 00 61 030 
مرکز خدمات اضطراری 

دختران نوجوان
تلفن: 63 00 61 030

تلفن: 112 08 03 44 030
FlüchtlingsSeelsorgeTelefon
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مسئول پاسخگو در مهدکودک ها و مدارس: 
در صورت داشتن سواالت و مشکالت ، آن ها را با مربیان مهدکودک و نیز در 
چارچوب جلسات منظم اولیا و مربیان در میان بگذارید. مدارس در برلین 

مثال  عنوان  به  موقعیت های سخت،  و  با سواالت  رابطه  زدر  ا
منع  برای  مسئول  معلمان  و  اعتماد  قابل  معلمان  طریق 
تحصیلی، خدمات حمایتی ارائه می دهند. اطالعات بیشتر را 

در این باره از معلم کودک خود بپرسید.

الكل و مواد مخدر

  –چه زمانى اين مسئله حاد مى شود؟

برخی از افراد - برای لذت بردن، از روی خستگی، برای منحرف 
کردن حواس خود و یا برای مقابله با مشکالت شخصی به مواد 
مخدر متوسل می شوند. باید بسیار مراقب بود که مصرف  در 
حد اعتدال باقی بماند. مواد مخدر هیچ مشکلی را حل نمی کنند، 

بلکه مشکالت جدیدی ایجاد می کنند.

در آلمان مواد مخدر قانونی مانند سیگار، داروها و الکل و مواد مخدر غیرقانونی 
مانند حشیش یا هروئین وجود دارد. همه این مواد اعتیادآور هستند. اعتیاد یک 
بیماری شناخته شده است و  نوعی ضعف نیست و هر کسی می تواند معتاد 
شود. همچنین هر کسی می تواند به خود کمک کند: موقعیت های زیادی برای 
مشاوره و درمان شخص وجود دارد. اینجا ما هشدارها و کمک هایی ارائه می دهیم.

چه چيزی مجاز است و چه چيزی ممنوع؟

مرصف الکل در آملان مجاز است ولی قوانینی در این رابطه وجود دارد: 
آبجو، شراب و شراب گازدار برای افراد 16 سال به باال قابل خرید و مصرف 

است. ودکا و سایر نوشیدنی های الکلی تنها از 18 سال به باال.
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بسیاری مردم در آلمان الکل می نوشند ولی با این وجود مصرف الکل خطرناک 
است. به طوریکه ممکن است شخص دچار مسمومیت الکلی شود. در صورتی 
که شخص در حال مستی با خودرو یا دوچرخه در  حال عبور و مرور در جاده 
باشد، ممکن است جریمه شود. عموماً باید بسیار کم الکل نوشید ، زیرا که 
الکل سمی و بسیار خطرناک است. بنابراین: هر چه کمرت بهرت. نباید به هیچ عنوان 
در طول بارداری الکل نوشید، چرا که الکل به رشد کودک آسیب می رساند. 
همچنین وقتی که شخص در حال مصرف دارو است، نباید الکل مصرف کند.

تنباکو از 18 سالگی به بعد قابل خرید و مصرف است. با این وجود در بسیاری 
اماکن مانند مدارس، قطارها و اتوبوس ها یا رستوران ها سیگار کشیدن ممنوع 
است. نیکوتین همواره خطرناک است، و می تواند منجر به سرطان و سایر بیماری ها 

شود. سیگار کشیدن به خصوص برای جوانان و زنان باردار ناسالم است.

قر
قمار در آلمان از 18 سالگی در سالن های رسمی قمار یا کازینوها مجاز 

است قماربازی شخصی روی پول و قماربازی اینترنتی ممنوع است. 
در صورتی که فرد به قماربازی معتاد شود، تمام پول خود را از 

دست می دهد، ولی نمی تواند از بازی دست بکشد و بدهی های 
زیادی باال می آورد.

داروها
حتی فرد می تواند به داروها مخصوصا داروهای آرامش بخش، 
قرص های خواب یا مسکن وابسته شود. بنابراین این داروها 
کنید.  مصرف  دقیق  دستورالعمل  اساس  بر  تنها  باید  را 

شده  تجویز  پزشک  به وسیله  باید  افسردگی  ضد  داروهای 
باشند و بر اساس دستورالعمل مصرف شوند. در صورتی که 

متوجه عوارض جانبی شدید، حتما با پزشک صحبت کنید.
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مواد مخدر غیرقانونی
عبارتند از مثالً حشیش، اکستازی، شیشه، هروئین، کوکائین. داشتن و فروش 

این داروها ممنوع است و منجر به پیگرد قانونی می شود.

در برلین اغلب مشاهده می شود که مردم با وجود ممنوع بودن حشیش، از 
دستگیر  غیرقانونی  مواد مخدر  با  فرد  که  در صورتی  استفاده می کنند.  آن 
شود، ممکن است به زندان برده شود یا اجازه اقامت خود را از دست بدهد.

كوكائين؟

اكستازی؟  حشيش؟

مواد مخدر 

غيرقانونى؟
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تاثيرات روی

  اجازه اقامت

در صورتی که فرد به علت جرمی محکوم شود، می توان او را آسان تر  از 
کشور بیرون کرد. این امر در مورد به طور مثال یک محکومیت زندان یا تنبیه 
باشد صدق می کند.  التزام معلق شده  قید  به  جوانان، حتی در صورتی که 
دزدی های متوالی و سرقت دالیلی برای بیرون کردن از کشور به شمار می آیند.

در صورتی که شخص هروئین یا کوکائین یا سایر مواد مخدر خطرناک مشابه 
را «صرفاً» استفاده کند، می توان او را تحت قوانین خاصی (به عنوان مثال 

رد کردن درمان) از کشور بیرون انداخت (قانون اقامت§54).

هنگامی که ش به یک مرکز مشاوره می روید، الزم نیست نگران مجازات باشید. 
مشاوره گزارش ¡ی شود.

حمايت از بچه ها و جوانان

بچه ها نباید هیچ ماده مخدری استعمال کنند. این امر در آلمان ممنوع است 
، عالوه بر آن برای سالمتی بسیار مضر است. بچه ها و جوانان در حال رشد 
به شکل  یا مواد مخدر  نیکوتین  الکل،  به علت مصرف  هستند که می تواند 
وسیعی مختل شود. بچه ها و جوانان نیازمند حمایت ویژه هستند. در آلمان 
قانون حمایت از جوانان تعیین می کند چه کارهایی برای بچه ها و جوانان در 

اماکن عمومی مجاز است.

همچنین برای بچه ها و جوانان،مراکز 
مشاوره و حیت های خاصی وجود 

دارد.

!
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اعتياد از كجا شروع مى شود؟ 

مراقب باشيد!  

یا  آیا در خانواده شما الکل زیادی مصرف می شود، افراد سیگار می کشند 
سایر مواد مخدر مصرف می شود؟

به خودتان اعتماد کنید، کمک بگیرید - اعتیاد در آلمان یک بیماری است که 
رایگان درمان می شود!

در صورتی که نگران هستید به نشانی های زیر مراجعه کنید: 

 Fachstelle für Suchtprävention
im Land Berlin

مشاوره و اطالعات درباره اعتیاد و 
وابستگی

 Chausseestraße 128/129
10115 Berlin-Mitte

تلفن: 15 26 35 29 030
info@berlin-suchtpraevention.de
www.berlin-suchtpraevention.de
دوشنبه ساعت  10:00 ق.ظ – 

02:00 ب.ظ
سه شنبه ساعت  02:00 ب.ظ– 

06:00 ب.ظ
پنج شنبه ساعت  12:00 ب.ظ – 

07:00 ب.ظ
جمعه ساعت  09:00 ق.ظ – 

01:00 ب.ظ

Guidance –
مشاوره اعتیاد

مشاوره برای افراد مبتال و وابستگان، 
حمایت در شرایط اضطراری

Genthiner Straße 48
10785 Berlin-Schöneberg

مستقیم:  خط 24 ساعته 

تلفن: 237 19 030
ساعت های باز بودن در روزهای کاری: 

ساعت 08:30 ق.ظ – 
09:30 ب.ظ

تعطیالت آخر هفته 
و جمعه ها: 

ساعت 02:00 ق.ظ – 
09:30 ب.ظ
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الكل و مواد

  مخدر غير مجاز

در هر منطقه مراکز مشاوره ای برای اعتیاد به 
الکل، مواد مخدر و دارو وجود دارد.

 Sucht und Drogen –» اطالعات تماس را می توانید از برشور
?Wer kann helfen» از Fachstelle für Suchtprävention Berlin دریافت 
کنید (info@berlin-suchtpraevention.de ;15 26 35 29 030) یا در نشانی 

www.sucht-drogen-rat-hilfe.de

 Sucht und Drogen –
 Wer kann helfen?

بروشور های نشانی به زبان های 
آلمانی، ترکی یا روسی

دانلود رایگان: 
www.tinyurl.com/hm5agzj

HaLT
مداخله زودهنگام برای جوانان دارای 

مسمومیت الکلی
Große Hamburger Straße 18

10115 Berlin-Mitte
تلفن: 34 34 36 66 030

www.halt-berlin.de

قمار

Café Beispiellos
مشاوره و حمایت در رابطه با اعتیاد 
به قمار، اینترنت و قماربازی اینترنتی

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

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

Aufbruch Neukölln
گروه یاری رسان به معتادان به 

قمار، گروه های مردان، مشاوره ها 
به زبان های آلمانی، انگلیسی، کردی، 

عربی، ترکی و روسی
Uthmannstraße 19

 12043 Berlin-Neukölln
تلفن: 03 81 92 60 030



12

حمايت پزشكى و بارداری

Malteser Migranten Medizin
کمک های اولیه پزشکی حتی بدون 

بیمه درمانی
Aachener Straße 12

10713 Berlin-Wilmersdorf
تلفن: 00 26 72 82 030

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

سه شنبه، چهارشنبه و جمعه، 
ساعت 09:00 ق.ظ – 03:00 ب.ظ

 Praxis für obdachlose und
 bedürftige Menschen c/o

GEBEWO pro gGmbH
مراقبت های پزشکی و مشاوره

Stralauer Platz 32
10243 Berlin-Friedrichshain

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

www.gebewo-pro.de/arztpraxis
دوشنبه تا پنج شنبه، ساعت 09:00 ق.ظ – 

02:00 ب.ظ

جمعه، ساعت 09:00 ق.ظ – 01:00 ب.ظ 

 Büro für medizinische
Flüchtlingshilfe

ارائه درمان پزشکی ناشناس و رایگان 
صرف نظر از وضعیت اقامت

 im Mehringhof, Gneisenaustraße 2a
حیاط پشتی, خروجی 3, طبقه 2

10961 Berlin-Kreuzberg
تلفن: 746 46 69 030 

info@medibuero.de
www.medibuero.de

دوشنبه و پنج شنبه، ساعت 
03:30 ب.ظ – 06:30 ب.ظ

 Zentren für sexuelle Gesundheit
und Familienplanung

توزیع لوازم ضدبارداری رایگان و معاینه 
زنان در منطقه. اداره های بهداشت 

 Charlottenburg-Wilmersdorf،
 Friedrichshain-Kreuzberg،

 Marzahn-Hellersdorf،
Mitteو Steglitz-Zehlendorf

www.berlin.de
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چگونه پزشک یا دندانپزشکی را پیدا کنید که به زبان ش صحبت کند؟

Ärztekammer Berlin
همچنین در انجمن پزشکی برلین 

می توانید نشانی پزشکان چندزبانه 
نزدیک خود را  دریافت کنید.

Friedrichstraße 16
 10969 Berlin-Kreuzberg

تلفن: 60 80 40 030
kammer@aekb.de

 www.aerztekammer-berlin.de

 Balance
Familienplanungszentrum

مرکز مشاوره در مورد موضوعاتی 
مربوط به سالمت، امور جنسی، ازدواج، 

پیشگیری از بارداری، بارداری و سقط 
جنین اطالع رسانی می کند. پروژه ای 

خاص برای زنان پناهنده باردار، خدمات 
مشاوره برای مهاجران زن

Mauritiuskirchstraße 3
10365 Berlin-Lichtenberg/Friedrichshain

تلفن: 80 236 236 030
balance@fpz-berlin.de

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

دوشنبه و جمعه، ساعت 09:00 ق.ظ – 
02:00 ب.ظ

سه شنبه و پنج شنبه، ساعت
11:00 ق.ظ – 06:00 ب.ظ

چهارشنبه، ساعت 03:00 – 07:00 ب.ظ
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حمايت در هنگام جرم و جنايت

در آلمان هر فردی می تواند به پلیس مراجعه کند ،  پلیس باید به او کمک کند. 
در مواقع اضطراری همیشه با 110 تماس بگیرید. 

مراکز ویژه ای وجود دارند که از ش در صورتی که قربانی خشونت، تجاوز جنسی و 
یا نژادپرستی شده اید حیت می کنند.

Weißer Ring
مشاوره برای قربانیان جرم و 

جنایت خشونت
تلفن: 006 116 (در سرتاسر کشور)

Opferhilfe Berlin
مشاوره و پشتیبانی برای قربانیان 

جرم و جنایت
Oldenburger Straße 38

10551 Berlin-Moabit
تلفن: 867 52 39 030

www.opferhilfe-berlin.de

ReachOut
مرکز مشاوره برای قربانیان 

خشونت های جناح راست، 
نژادپرستانه و یهود ستیزانه

Beusselstr. 35
10553 Berlin-Moabit

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

 Gewaltschutzambulanz
der Charité

مرکز مراجعه برای قربانیان خشونت. 
مستندسازی مدارک پزشکی قانونی و 
دادگاهی برای مصدومیت ها بدون نیاز 

به مداخله فوری پلیس
N خانه ،Turmstraße 21

10559 Berlin-Moabit
تلفن

030 45 05 70 270
ساعت های مشاوره:

دوشنبه تا جمعه، ساعت 
8:30 ق.ظ – 03:00 ب.ظ 

Ban Ying e.V.
مرکز مشاور و هماهنگی برای 

قربانیان قاچاق انسان
Anklamer Straße 38
10115 Berlin-Mitte

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

www.ban-ying.de
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نشانى ها و راهنمايى های مفيد ديگر

 Wegweiser des Beauftragten
 für Integration und Migration

des Landes Berlin
نشانی ها و مسئوالن پاسخگو 

برای مهاجران
تلفن: 51 23 17 90 030

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

Flüchtlingsrat Berlin e.V.
شورای مهاجران مسئول بهبود وضعیت 

مهاجران است. اطالعات بسیار از 
جمله مقررات قانونی. 

فاقد مرکز مشاوره
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Al Muntada
مشاوره پناه جویان و مهاجران 

از منطقه عربی
Morusstraße 18A

12053 Berlin-Neukölln
تلفن: 19 77 24 68 030

almuntada@diakoniewerk-simeon.de
سه شنبه، ساعت  10:00 ق.ظ –

01:00 ب.ظ
پنج شنبه، ساعت  02:00 ب.ظ –

05:00 ب.ظ 

Flüchtlinge Willkommen
ارائه امکانات مسکن شخصی (به 

عنوان مثال در اقامتگاه های همگانی) 
برای مهاجران

تلفن: 45 04 10 92 030
hallo@fluechtlinge-willkommen.de
www.fluechtlinge-willkommen.de

 Zentrum für Flüchtlingshilfen und
Migrationsdienste (ZfM)

مشاوره اجتماعی و روان شناسی 
برای مهاجران 
Turmstraße 21

خانه K، ورودی C. طبقه 3
10559 Berlin-Moabit

info@migrationsdienste.org
www.migrationsdienste.org

زمان های ممکن برای مشاوره 
روان  شناسی: دوشنبه ساعت 10:00 

ق.ظ – 12:00 ب.ظ
پنج شنبه ساعت 02:00 ب.ظ – 04:00 ب.ظ

تلفن: 86 06 39 30 030
ساعات ممکن برای مشاوره 
اجتماعی و مشاورهحقوقی: 

سه شنبه و پنج شنبه، ساعت 
09:00 ق.ظ – 12:00 ب.ظ

تلفن: 54 06 39 30 030



 BBZ Beratungs- und
 Betreuungszentrum für junge

Flüchtlinge und Migranten
مشاوره و پشتیبانی در طول روند پناهنگی 

و در امور روزمره (مثالً مدرسه و کار)
Turmstraße 72, طبقه 4

10551 Berlin-Moabit
تلفن: 20 - 07 64 66 030

www.bbzberlin.de
دوشنبه تا جمعه، ساعت 10:00 ق.ظ – 

06:00 ب.ظ 

OASE Berlin e.V.
مشاوره و پشتیبانی برای مهاجران، 
راهنماهای یکپارچه سازی و غیره به 

چندین زبان
InterKULTURelles Haus Pankow

Schönfließer Straße 7
10439 Berlin-Prenzlauer Berg

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

www.oase-berlin.org
دوشنبه تا جمعه، ساعت

08:00 ق.ظ – 03:00 ب.ظ

Schwulenberatung Berlin
تماس، مشاوره و حمایت برای مهاجران 

همجنسگرا به زبان های آلمانی، 
انگلیسی، عربی، اسپانیایی، فرانسوی

Wilhelmstraße 115
10963 Berlin-Kreuzberg
تلفن: 70 90 36 23 030
refugees@sbberlin.de

www.schwulenberatungberlin.de
سه شنبه و جمعه، ساعت 

02:00 ب.ظ – 06:00 ب.ظ

شماره های اضطراری به صورت ٢۴ ساعته

تلفن اضطراری آتش نشانی
تلفن: 112 (تلفن رایگان)

تلفن اضطراری به پلیس
تلفن: 110 (تلفن رایگان)

خدمات اضطراری دندانپزشکی
تلفن: 33 43 00 89 030

خدمات دریافت پاسخ پزشکی
تلفن: 31 00 31 030

تماس اضطراری 
برای مسمومیت
تلفن: 0 24 19 030
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