
يتم تحديد الموعد على 
:الشكل التالي

هل نزحت الى ألمانيا ؟
وتحتاج الى المساعدة و إلى حماية

خاصة ؟  

هنا في شبكة برلين للالجئين 
ب ن )المحتاجين لحماية خاصة 

ستتلقى المساعدة( س

ي ،والذ(بالمركز المتخصص)اتصل بالمكتب 

خلف أرقام التلفونات، تجد . تتبعه أنت

اللغات، التي نتحدث بها معك باإلتصال 

سوف نرتب معك موعداً ثانياً، ونعمل .األول

على وجود المترجم المطلوب، لإلتصال بك 

وهذا األمر ممكن أن , باللغة التي تريدها

.يستغرق بضعة أيام

جين شبكة برلين للالجئين المحتا

لحماية خاصة

(BNS)

.نقدم اإلستشارة بلغات عديدة

نقدم اإلستشارة مجاناً 

نقدم اإلستشارة بسريّة تامة

اًء وال نخبر أي كان بما قلته لنا،إال بن

على رغبتك 

نحن نستطيع مساعدتك إذا كنت من الالجئين و
.تحتاج إلى حماية خاصة 

:األشخاص الذين يحتاجون الى حمايه خاصه هم
األطفال و الشباب •
األشخاص المعاقين •
ن األشخاص اللذين تتجاوز أعمارهم الستي•

عاماً 
النساء الحوامل •
اآلباء واألمهات الذين يربون أطفالهم •

بمفردهم 
النساء بدون العائلة •
, فاألشخاص اللذين يتعرضون حالياً للعن•

كنون على سبيل المثال في المكان الذي يس
فيه

األشخاص الذين يعانون من مرض مزمن أو •
خطير

لى األشخاص الذين تّم اإلتجار بهم للقدوم ا•

( اإلتجار بالبشر)المانيا
األشخاص سواًء الذين كانوا هاربين في •

يا، أوطانهم أو األشخاص المتواجدين في المان
والذين تعرّضوا بقسوة للعنف الجسدي
يب أوالنفسي أو الجنسي أو تعرضوا للتعذ

الشديد أو لإلغتصاب 
ذهني/األشخاص المصابون بمرٍض نفسي•
يول مثليي ومثليات الجنس أو ازدواجيي الم•

يي الجنسّية أو المتحولين جنسّياً أو ثنائ
الجنس

اتصل بنا إذن،أو اكتب لنا على البريد 

نحن نساعدك لكي تحصل على .االلكتروني

على سبيل المثال عندما يكون لديك .حقوقك

حق اإلقامة أو :أسئلة تتعلق باألمور التالية

العمل أو المدرسة أو التأهيل المهني أو األمور 

س المجالالصحّية أو الصعوبات البيروقراطّية في

نحن . والدوائر الحكومّية وأمور اخرى كثيرة

.نبحث لك عن المساعدة  المالئمة في برلين

هل تحتاح الى مساعدة؟
أو هل تعرف أحد يحتاح الى مساعدة؟



هل تعيش في سكن جماعي؟ وهل تالقي صعوبة في 
التحّدث بالتلفون بسبب الضجة واألصوات العالية؟

هل تريد أن ال يسمع أحد  حديثك وأنت تتكلم 
بالتلفون؟ إذن، اسأل األشخاص العاملين في السكن،
فهم بإستطاعتهم أن يرشدوك أين تجد مكان هادئ 

.للتكلم بالتلفون

أنت  ال تملك رصيداً كافياً على جوالك؟نحن نتصل بك
الرجاء أن تترك لنا رقم جوالك وما هي . وبكل سرور

لنالغتك قبل أن تفلق الهاتف، وتستطيع أيضاً أن تراس
.على البريد اإللكتروني

هل حصلت إشكاالت من خالل استشاراتنا؟أو هل تريد 
كتب لنا على البريد  أن تقول لنا أشياًء اخرى؟إذن ا

: اإللكتروني
feedback-bns@ueberleben.org

المركز المختص سوف . يمكنك أن تخبرنا بكل شئ
يقدم لك المشورة والنصيحة،على الرغم من 

. ذلك،وبغّض النظر إذا كنت تقدم شكوى

كزنا  هنــــــــــــــــا تجد مرا
التخصصية

رين المركز التخصصي بالقاصرين وباالجئين القاص
بدون مرافقة

Kommmit-BBZ

الشباب البالغين المحتاجين الى رعاية/األطفال والشباب

030 - : تلفون 21 07 64 66
من األثنين حتى الجمعة من الساعة الحادية عشر صباحاً،وحتى الرابعة ظهراً 

اللغة الداريّة وانكليزي وفرنسي/باللغات التاليةالماني وعربي وفارسي
وكردي 

: البريــــــــــــــــد االلكتروني
d.jasch@kommmitbbz.de

a.akhavan@kommmitbbz.de a.guengoer@bbzberlin.de , 
d.illing@bbzberlin.de

المركز التخصصي باالجئين أصحاب اإلعاقة 
والمسنين والذين يعانون من مرٍض مزمن

BZSL e.V.

األشخاص أصحاب اإلعاقة واألشخاص ،الذين يعانون من مرٍض 
مزمن والمسنين مع اقربائهم 

أو 13 47 32 44 030 015734834940 :تلفون
من األثنين حتى الجمعة من الساعة عشر صباحاً،وحتى الرابعة ظهراً 

أو015734429793
 ً من األثنين حتى  الجمعة  من الساعةالحادية عشرصباحاً وحتى لرابعة ظهرا

الماني وانكليزي وفرنسي  :باللغات التالية

: البريـــــــــــــــد اإللكتروني
ulrich.hundt@bzsl.de , p.darvish@bzsl.de

المركز التخصصي باالمهات اللواتي يربين 
أوالدهن بمفردهن وبالنساء الحوامل

KuB

األمهات اللواتي يربين أوالدهن بمفردهن والنساء الحوامل مع 
األطفال الصغار والنساء اللواتي تعرّضن للعنف

:تلفون 00 94 614 030
من األثنين حتى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً،وحتى الثالثة ظهراً 

الماني وانكليزي : باللغات التالية

البريــــــــــــد االلكتروني 
frauenberatung@kub-berlin.org

ت المركز التخصصي باالجئين المثليين والمثليا
الجنس أو ازدواجيي الميول الجنسّية أو 

المتحولين جنسّياً أو ثنائيي الجنس 
Schwulenberatung Berlin

االجئين البالغين من المثليين والمثليات الجنس أو ازدواجيي 
الميول الجنسّية أو المتحولين جنسّياً أوثنائيي الجنس

030-446688330 :تلفون
من األثنين حتى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً،وحتى الخامسة ظهرا

الماني وانكليزي : باللغات التالية

: البريـــــــــــــــد االلكتروني
refugees@sbberlin.info

بعربي وفارسي وروسي وفرنسي و اسباني وتركي

دمة المركز التخصصي بالالجئين المصابين بص
نفسّية وبضحايا العنف الشديد

Zentrum ÜBERLEBEN

األشخاص الذين يعانون من الضغظ الذهني والنفسي 
ذيب والمرضى النفسيين وضحايا العنف الشديد بكالنواعه والتع

وانتهاكات حقوق اإلنسان

أو 74 808 0176-214 :تلفون 906-512 030/303
الي 11و الثالثاء للجمعة من الساعة 3ظهرا الي الساعة 1:30االتنين من الساعة 

(ظهرا12:30الساعة 

الماني وانكليزي وفرنسي: باللغات التالية

البريــــــــــــد االلكتروني 
bns@ueberleben.org

المركز التخصصي لتحديد وتقديم المشورة 
لالجئين الذين بحاجة الى حماية خاّصة

AWO

لجميـــــــــــع االجئين

:تلفون 73 04 339 0178
من األثنين حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً،وحتىالخامسة ظهرا 

01639382954
 ً من الثالثاء حتى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً،وحتى وحتى الرابعة ظهرا

0152 16758026 
من األثنين حتى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً،وحتىالرابعة ظهراً 

الماني وانكليزي وفرنسي: باللغات التالية

البريــــــــــــد االلكتروني 
bns@awo-mitte.de

دمة المركز التخصصي بالالجئين المصابين بص
نفسّية وبضحايا العنف الشديد

XENION

األشخاص الذين يعانون من صدمة نفسّية،وضحايا 
العنف،والتعذيب،وانتهاكات حقوق اإلنسان

:تلفون 880667322 030
من األثنين حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحاً،وحتى الثانية عشر ظهراً 

الماني وانكليزي وفرنسي: باللغات التالية

البريــــــــــــد االلكتروني 
info@xenion.org

www.bns.berlin
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