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خدمة األزمات يف برلني
مراكز املشورة احمللية لك يوم ساعة 24-16

خدمة الطوارئ للك املناطق
يف مركز املشورة يف برلني وسط

Krausnickstr. 12a, 10115 Berlin :العنوان
لياًل من الساعة 8-24

السبت واألحد وأيام العطلة الرمسية من الساعة 16-8
إثنني – مجعة ساعة 8 – 16 فقط لالتصاالت من أجل

املعلومات وإجياد حل فوري للوضع الطارئ التحويل إىل مؤسسة مناسبة
ميكن االتصال عىل لك األرقام املذكورة أعاله.

منطقة الوسط 
Friedrichshain | Kreuzberg 

Mitte | Tiergarten | Wedding

Krausnickstr. 12a, 10115 Berlin :العنوان
اهلاتف:  39063-10 30(0)49+

منطقة الرشق 
Hohenschönhausen | Lichten-

berg | Marzahn | Hellersdorf

Irenenst. 21a, 10317 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-70 30(0)49+

منطقة اجلنوب - الرشيق 
Köpenick | Treptow

Spreestr. 6, 12439 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-80 30(0)49+

منطقة الغرب - اجلنويب 
Schöneberg | Steglitz |

Tempelhof | Zehlendorf

Albrechtstr. 7, 12165 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-60 30(0)49+

منطقة الغرب 
Charlottenburg | Wilmersdorf

Horstweg 2, 14059 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-20 30(0)49+

Charlottenstr. 13, 13597 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-30 30(0)49+

Neukölln

Karl-Marx-Str. 23, 12043 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-90 30(0)49+

منطقة المشال 
Pankow | Prenzlauer Berg 

Weißensee

Mühlenstr. 48, 13187 Berlin :العنوان
اهلاتف:  39063-40 30(0)49+

Reinickendorf

Berliner Str. 25, 13507 Berlin :العنوان
اهلاتف: 39063-50 30(0)49+

البنات والنساء بداية من 12 سنة
مساعدة ومشورة يف لك حاالت األزمات والعنف

مشورة اإلدمان
هاتفيًا وخشصيًا

خدمة الطوارئ للبنات
(12 – 21 سنة)

مشورة هاتفية أوخذ الرعاية
العنوان: 

Mindener Str. 14, 10589 Berlin

اهلاتف: 63 00 61 30(0)49+
لك يوم عىل مدار الساعة 

اخلط الساخن بيك
حلاالت العنف املزنيل – مساعدة للنساء 

وأطفاهلن املعلومات وإجياد السكن 
احملمي، مشورة متنقلة ومرافقة

(التدخل املتنقل)
العنوان للربيد فقط: 

PSF 30 41 05, 10756 Berlin

اهلاتف: 00 03 611 30(0)49+
خدمة الطوارئ لملدمنني عىل يوميًا من الساعة 23-8

املخدرات
لالقالع والعالج املبارش واملشورة القانونية 

بعدة لغات
العنوان:

Genthiner Str. 48, 10785 Berlin

اهلاتف: 237 19 30(0)49+
مفتوح لك يوم، ممكن االتصال 24 ساعة

الرا
مركز األزمات واملشورة للنساء اللوايت 

تعرضن لالغتصاب أو
التحرش اجلنيس

(لالعتداءات اجلنسية بعد بلوغ معر ال 14)
العنوان: 

Fuggerstr. 19, 10777 Berlin

اهلاتف: 88 88 216 30(0)49+
اإلثنني – امجلعة من الساعة 9 – 18

ملتىق أولاك للنساء
حمل لقاء للنساء املدمنات أو اللوايت 

تبيعن أجسادهن، رعاية،
رعاية طبية، مشورة قانونية

العنوان: 
Kurfürstenstr. 40, 10785 Berlin

اهلاتف: 59 89 262 30(0)49+
اإلثنني – امجلعة من الساعة 9 – 18

باباتيا
مؤسسة لألزمات مع عنوان رسي للالجائت 

ذوات احلاجة اخلاص
للحامية (13 – 21 سنة)

االتصال عن طريق خدمة الطوارئ للشباب 
يف برلني

اهلاتف: 62 00 61 30(0)49+

خدمة الطوارئ ومحاية األطفال يف برلني 
مشورة ومساعدة وتدخل يف األزمات والسكن الطارئ

 
هاتف إلبالغ الرشطة عند امهال و/ أو سوء معاملة األطفال

الذكور واالناث بني ال 18 وال 27
مشورة ومساعدة والتدخل يف األزمات والسكن املؤقت

خدمة الطوارئ لألطفال
(حىت 14 سنة) 

العنوان:
Gitschiner Str. 48/49, 10969 Berlin 

اهلاتف: 61 00 61 30(0)49+
لك يوم عىل مدار الساعة

اهلاتف: 555 912 – 4664 30(0)49+

خدمة الطوارئ للشباب يف برلني
(14 - 18 سنة)

العنوان: 
Mindener Str. 14, 10589 Berlin

اهلاتف: 62 00 61 30(0)49+
لك يوم عىل مدار الساعة

مركز االتصال واملشورة (كوب)،  
مبيت

 (13 - 20 سنة)

العنوان: 
Kirchbachstr. 5, 10783 Berlin

اهلاتف: 00 68 00 61 30(0)49+
(يف الهنار)

نويالند
مجعية امحلاية ضد العنف يف مؤسسات العالج النفيس

للناس بدون سكن وحمددين بفقدان السكن (فوق 18 سنة)العنوان: ,
Villa Stöckle :اهلاتف

اهلاتف: 46 321 406 30(0)49+ ، لك يوم عىل مدار الساعة

اخلط الساخن محلاية األطفال
اهلاتف: 66 00 61 30(0)49+

لك يوم عىل مدار الساعة 

للذكور واالناث حىت معر ال 18
مشورة ومساعدة وتدخل يف األزمات

الذكور حىت معر ال 27
مشورة ومساعدة وتدخل يف األزمات

شباب برلني
املساعدة يف حالة االعتداء اجلنيس عىل 

شباب، اإلرشاف واملشورة لألخضائئني من 
قبل زمالء

ودمع االختصاصيني يف القضايا
العنوان: 

Leinestraße 49, 12049 Berlin

اهلاتف: 983 33 236 30(0)49+
من اإلثنني � امجلعة من ساعة 19-14

مجعية مركز محاية األطفال يف 
برلني

مساعدات لألطفال والشباب واآلباء
العنوان: 

Freienwalder Str. 20, 13055 Berlin

Juliusstr. 41, 12051 Berlin :العنوان
اهلاتف: 10 91 683 30(0)49+

من اإلثنني � امجلعة من ساعة 9-20
اهلاتف للطوارئ : 444 0 111 0800

مظلة اهلبوط
مساعدة لألطفال والشباب اجلاحنني

العنوان: 
Buttmannstr. 9, 13357 Berlin

اهلاتف: 425 02 466 30(0)49+
من اإلثنني � امجلعة من ساعة 20-8

ساب واي
مساعدات للشباب املتجولني والذين يبيعون 

أجسادمه 
Nollendorfstr. 31, 10777 Berlin

اهلاتف: 59 57 215 30(0)49+
اإلثنني، الثالثاء، امخليس من الساعة 17-13

امجلعة من الساعة 19-14

رمق الطوارئ للخدمات االختصاصية
)استقبال فقط(

اهلاتف: 12 01 873 30(0)49+
من اإلثنني � امجلعة من ساعة 23-18

يف السبت واألحد ويف األعياد الرمسية 
من الساعة 23-9

نويالند
مساعدة يف األزمات

وعند خطر االنتحار واملشالك النفسية
العنوان: 

Nikolsburger Platz 6, 10717 Berlin

اهلاتف: 11 01 873 30(0)49+
)مشورة واستقبال(

من اإلثنني � امجلعة من ساعة 18-9

مدعوم من قبل

إدارة جملس الرتبية والشباب والعائلة يف برلني

اإلنتاج الاكمل: مطبعة فاتا مورجانا برلني 2019/10

عن حملة 
والشباب لألطفال  الطوارئ  خدمات 


