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منطقه میته
Friedrichshain | Kreuzberg | 
Mitte | Tiergarten | Wedding

Krausnickstraße 12a  
10115 Berlin

تلفن:  63-10 030.390

منطقه مشال
Pankow | Prenzlauer Berg |  

Weißensee
Mühlenstr. 48, 13187 Berlin

تلفن:  63-40 030.390

Reinickendorf
Berliner Str. 25, 13507 Berlin

تلفن:  63-50 030.390

منطقه رشق
Hohenschönhausen | Lichten-

berg | Marzahn | Hellersdorf
Irenenstr. 21a, 10317 Berlin

تلفن:  63-70 030.390

منطقه جنوب رشقی
Köpenick | Treptow 

Spreestraße 6, 12439 Berlin
تلفن:  63-80 030.390 

Neukölln
Karl-Marx-Straße 23,  

12043 Berlin
تلفن:  63-90 030.390

منطقه غرب
Charlottenburg | Wilmersdorf

Horstweg 2, 14059 Berlin
تلفن:  63-20 030.390

Charlottenstraße 13  
13597 Berlin 

تلفن:  63-30 030.390

منطقه جنوب غربی
Schöneberg | Steglitz |  

Tempelhof | Zehlendorf 
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin

تلفن:  63-60 030.390

خدمات هنگام حبران برلین

مراکز مشاوره در منطقه ها

مشاوره هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۴

خدمات آماده به خدمت  فرامنطقه ای برای مهۀ مناطق

واقع در مرکز مشاوره برلین-میته
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کودکان برای 
نوجوانان و 

نگاه یک  در 

تلفن مشاره  و  آدرس 
برای کودکان و نوجوانان

و دیگر افراد در وضعیت حبرانی

قابل دسرتس  عرص ها،
شب ها، روزهای تعطیل

و هر زمانی که نیاز باشد

و  روانی  تنگناهای  بروز  هنگام  در  ها  انسان 
مهچنین  درگیری،  و  برخورد  رشایط  در  و  اجمتاعی 
دارند.  نیاز  رسیع  کمک  به   ، زندگی  های   حبران  در 

در  بیشرت  اما  دردناک،  های  موقعیت  و  وضعیت 
اداره  که  آیند  می  پیش  تعطیلی  اوقات  و  ها  شب 
وابستگان  هستند.  بسته  مشاوره  مرکزهای  و  ها 
با  که  کسانی  خنستین  عنوان  به  شغلی،  گروهای 
قرار  وضعیتی  در  میشوند،  مواجه  مربوطه  افراد 
کار  به  دست  تر  رسیع  چه  هر  باید  که  گیرند  می 

و  رسیع  که  اضطراری  خدمات  به   آهنا  شوند.  کمک 
باشد،  دسرتس  در  روز  شبانه  ساعات  متام  در 

هستند.  بسته  وا

مراکز خدمات اضطراری  هنگام حبران  برای جوانان با 
توجه به موضوع،  مشاوره میدهند، به حبران ورود 

میکنند  و گاهی  در صورت لزوم، موقتًا جا و مکان در

اختیار آ هنا می گذارند. عالوه بر این، مراکز خدمات 
هنگام حبران  منطقه های برلین، اعالم کرده اند که کمک 
های روانی و روانپزشکی برای بزرگساالن )نیز( ارائه می 

دهند.

مؤسسات و مراکز خمتلفی  وجود دارند که خدمات خود 
را به صورت سیار ارايه میدهند.  یعنی آنان برای روشن 

کردن وضعیت مستقیام به نزد افراد رفته و  خدمات خود 
را در حمل ارائه میدهند.

نارش

 - )Clearingstelle( مرکز مهاهنگی

شبکه پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

محایت شده توسط اداره سنا  برای آموزش، جوانان و خانواده.

تولید: چاپخانه فاتا مورگانا، برلین ۱۰/۲۰۱۷ 

Krausnickstraße 12a, 10115 Berlin
در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۶

شب ها از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح

 توضیح وضعیت و معرفی به هناد های دیگر



Leinestr. 49, 12049 Berlin
030.236 33 983 تلفن:

Freienwalder Straße 20  
13055 Berlin

Juliusstraße 41, 12051 Berlin
030.683 91 10 تلفن:

تلفن: 444 0 111 0800

neuhland

Nikolsburger Platz 6
10717 Berlin

030.873 01 11 تلفن:

Buttmannstraße 9, 13357 Berlin
030.466 02 425 تلفن:

030.873 01 12 تلفن:

Villa Stöckle
030.406 321 46 تلفن:

Gitschiner Straße 48/49
10969 Berlin

030.61 00 61 تلفن:

لاس )۱۸ـ۱۴)
Mindener Straße 14

10589 Berlin
030.61 00 62 تلفن:

030.61 00 66 تلفن:
 

Müllenhoffstraße 17
10967 Berlin

030.61 00 68 00   تلفن:

Genthinerstr. 48
10785 Berlin

030.19 237 تلفن:

کودکان و نوجوانان

مشاوره، کمک، ورود به حبران۴

نوجوانان و جوانان

مشاوره ، کمک ، اقامت در رشایط حبرانی ، مسکن موقت

دخرت ان/ بانوان

کمک و مشاوره در متام وضعیت های حبرانی و به 
هنگام بروز خشونت

اعتیاد

مشاوره

خدمات اضطراری برای محایت از 
کودکان در برلین

مشاوره، کمک، ورود به موضوع حبرانی و خوابگاه های 
اضطراری برای شب هنگام

پرسان/مردان جوان

مشاوره، کمک، مداخله در حبران

مرکز ثبت شده محایت

از کودکان برلین

کممشاره آماده به کار برای 
خدمات ختصصیی کودکان، 

نوجوانان و والدین

امجنن ثبت شده برای محایت از خشونت های روانی

برای افراد بی خامنان و افرادی که در معرض خطر بی خامنانی 
هستند )از 18 سال(

پرسان برلین
کمک در مورد  تعرض جنسی به 

پرسان ، نظارت  مشارکتی ، 
پشتیبانی تیم از مورد مشاوره

مرکز خدمات اضطراری 
برای  کودکان

)تا ۱۴ سال(

Mindener Straße 14
10589 Berlin

030.61 00 63  تلفن:

مرکز خدمات اضطراری به 
دخرتان در برلین
 ) از ۱۲ تا ۲۱ سال(

 تلفن: 62 00 030.61

مراکز خمصوص حبران با آدرس 
خمفی برای جوانان خارجی که 

نیاز به پشتیبانی های ویژه دارند

متاس از طریق مرکز خدمات 
اضطرای برای جوانان برلین

) 13 21- سال ( 

Papatya پاپاتیا

مرکز متاس و مشاوره، (
KuB جای خواب(

)۱۳ تا ۲۰ سال(

030.4664 - 912 555 تلفن:

تلفن جهت دادن اطالعات 
به پلیس برلین در صورت 

بی توجهی و یا

خط ویژه محایت از بدرفتاری با کودکان
کودکان

مرکز خدمات اضطراری 
برای جوانان برلین

 subway ساب وی
کمک به پرسان و مردانی که با 
برقراری روابط جنسی کسب در 

آمد میکنند. 

Fallschirm چرت جنات

کمک به کودکان و نوجوانان 
بزهکار

کمک به هنگام حبران،به هنگام 
خطر خودکشی و به هنگام 

بروز مشکالت روانی

مشاوره+پذیرش
دوشنبه - مجعه ساعت ۹ تا ۱۸

)فقط پیامگیر،  امکان جواب 
رسیع به تلفن مشا( 

)فقط پیامگیر،  امکان جواب 
رسیع به تلفن مشا(

دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 
ساعت ۱۳ تا ۱۷  

مجعه ساعت ۱۴ تا ۱۹

دوشنبه تا مجعه  ساعت۹ تا ۲۰

مشاره آماده به کار برای 
خدمات ختصصی

)فقط پذیرش(
 دوشنبه تا مجعه از ساعت

۱۸ تا ۲۳

 آخر هفته ها و روز های
تعطیل  از ساعت ۹ تا ۲۳

دوشنبه تا مجعه  ساعت۹ تا ۲۰ هر روز و در متام ساعات روز

 هر روز و در متام ساعات روز 

هر روز و در متام ساعات روز

هر روز و در متام ساعات روز  در طول روز

 ۲۴ ساعته و هر روز
 قابل دسرتس  میباشد

Fuggerstraße 19
10777 Berlin

 تلفن: 88 88 030.216

مرکز مشاوره و حبران در مورد 
زنانی که مورد جتاوز و تعرض 
جنسی قرار گرفته اند. ) ویژه 

زنانی که از سن 14 سالگی به 
بعد مورد جتاوز و آزار جنسی 

قرار گرفته اند(

LARA الرا

دوشنبه تا مجعه ساعت ۹ تا ۱۸

Kurfürstenstr. 40, 10785 Berlin
030.262 89 59 تلفن:

   مرکز مالقات   
 برای افراد معتاد، زنان  کارگران 
جنسی/ مشاوره درمان پزشکی 

و حقوقی رسپرستی، مراقبت 
های پزشکی ، مشاوره حقوقی

Olga خانه زنان الگا

 دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه
  ساعت ۱۶ تا۲۲ 

پنجشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۲

تلفنی و حضوری

خدمات در رابطه با مواد 
خمدر

مهچنین، در رابطه با ترک 
اعتیاد و مداوا فوری مشاورۀ 

حقوقی امکان مشاوره به 
چندین زبان وجود دارد.

BIG خط ویژه بیگ

PSF 30 41 05
10756 Berlin

 تلفن: 00 03 030.611

هنگام امعال خشونت خانگی 
- کمک برای بانوان و کودکانشان

اطالعات رسانی، معرفی به 
خوابگاه های حمافظتی، مشاوره  

و مهراهی )محایت و مهراهی(

تلفن حبران)رایگان(روزانه از ساعت ۸ تا ۲۳

Kirchbachstr. 5, 10783 Berlin
030.235 20 476 تلفن:


