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برلین ته پخیر راغلئ!
 اوس چې تاسو رارسٻدلي یاست، نو مونږ  غواړو چې تاسو دلته ستاسو د وخت 
پر مھال ستاسو د روغتیا د خیال ساتلو لپاره او په دې اړه څه مشورې درکړو 

چې که روغتیايي ستونزو لپاره مرسته چیرته ترالسه کولی شئ.
 تاسو باندې دلته په رارسٻدلو کې ډٻر څه تٻر شوي، کور مو پریښی دی او یو 
خطرناک سفر مو کړی دی. او اوس باید د یو نوي ھیواد له ژوند سره ځان 

عادت کړئ، د چاپٻریال سره یې. 
 اموخته شئ او یو نوی ژوند جوړول پیل کړئ.دا څه اسان کار نه دی. په 
ځانګړي ډول که چیرې تاسو په عاجل یا شریک استوګنځي کې اوسٻږئ، 
نو کٻدای شي سخته وي چې ارام او سوله ترالسه کړئ تر څو ھغه څه 

چې درباندې تٻر شوي ترې ارام شئ.
 د برلین ھره ولسوالي یو شمٻر  مرستندویه اسانتیاوې او کومکي مرکزونه  
لري چې تاسو سره ستاسو د تشویشونو، مشکالتو او پوښتنو په حل کولو کې 
مرسته کولی شي، مھمه نه دا ھر څومره واړه یا غټ ښکاري. کوم خلک 
چې دې خدمتونو لپاره کار کوي ھغوی ښه روزل شوي دي، او تاسو ته 
به په محرمانه l اساس او عموماً  له مصارفو پرته مشورې درکوي.
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 ایا تاسو چا سره خبرو کولو ته ضرورت لرئ؟

موږ سره مرسته کوالی شي!

 Charité Clearingstelle at LAGeSo
ھغو کسانو لپاره چې د تشویش او

صدمې د تجربو سره مخ وي: مشوره
او مرسته په یو شمٻر ژبو کې

د بالغانو او ماشومانو دواړو لپاره
پروا نه لري که د اوسٻدو اجازه لرې 

که نه 
Turmstraße 21

 کور M، دویم منزل 
10559 Berlin-Moabit

تلیفون: 25 630 397 030
clearingstelle@charite.de

له دوشنبې تر جمعې 08:30 – 17:00

 Xenion, Psychosoziale Hilfen für
politisch Verfolgte

د صدمې له تجربو سره مخ
شوو مھاجرو لپاره

مشوره او عالج 
Paulsenstraße 55/56

12163 Berlin-Steglitz
 تلیفون: 33 29 323 030

 info@xenion.org
www.xenion.org

له دوشنبې تر 
پنجشنبې 10:00 – 12:00

 Zentrum Überleben
رواني او ټولنیزه مرسته

د سیاسي محاکمې د تجربو سره 
مخ شوو کسانو لپاره؛

مشوره او تداوي 
Turmstraße 21

کورK، دخول C، 3م منزل 
10559 Berlin-Moabit

 تلیفون: 0 - 906 303 030
mail@ueberleben.org

www.ueberleben.org
د تلیفونې مشورې ساعتونه:

ھره چارشنبه 11:00 – 12:00 

Mobile Kontakt- und Beratungs-
stelle für Geflüchtete

مھاجرینو لپاره په
Friedrichshain-Kreuzberg کې د 
روغتیا،روحي، روانیاو ټولنیزو 

مسلو په اړه په المانۍ، 
انګلیسي او عربۍ کې 

مشورې
Oranienstraße 52

10969 Berlin-Kreuzberg
s.brand@ajb-berlin.de

تلیفون: 975 23 94 0178
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 ایا تاسو د یو ماشوم په اړه تشویش لرئ؟

 په یو شخصي بحران کې تاسو چیرته تللی شئ؟

که تاسو یا تاسو سره نږدې بل څوک د بحران یا اضطراب د مشکل سره 
مخ یاست، ھر څه کې ناھیلي ښکاري او ترې د وتلو ھیڅ الره درته نه 

ښکاري، نو د برلین د بحران خدمت مرسته کولی شي. 

برلین بحراني خدمت 
:24:00 - 16:00

تلیفون: 90-      10- 063 39 030
00:00 – 16:00، د اونۍ په پای کې

او عمومي رخصتیو کې:
 تلیفون: 00- 063 39 030 

www.berliner-krisendienst.de

تلیفوني مشورتي خدمت 
تلیفون: 222 -        111 10 11 0800

تلیفوني مشورتي خدمت
مسلمانانو لپاره

تلیفون: 821 09 35 44 030

مھاجرو لپاره د مشورې 
کومک الین 

له جمعې تر سه شنبې: 17:00 – 21:00
تلیفون: 112 08 03 44 030 

په عربۍ او انګلیسي،
www.fluechtlingsseelsorgetelefon.de

د ماشومانو او ځوانانو عاجل خدمت او د پٻغلو ښځو عاجل خدمت ھره 
ورځ 24 ساعته موجود دي، او د عاجل وضعیت په حالت کې د برلین په 

ټولو ولسوالیو کې سمدستي کومک کوي. 

د ماشومانو د تحفظ تماس الین 
تلیفون: 66 00 61 030

(ساعته 24 په ورځ کې)
www.hotline-kinderschutz.de

(په عربۍ، ترکۍ او روسیژبو کې 
ھم شته)

د ماشومانو عاجل خدمت 
تلیفون: 61 00 61 030 

د ځوانانو عاجل خدمت 
تلیفون: 62 00 61 030 

د پٻغلو ښځو عاجل خدمت
 تلیفون: 63 00 61 030

ته

او یا
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د ورځې د پاملرنې مرکز او مکتب کې د تماس ځایونه: 

 که تاسو کومې پوښتنې یا مشکالت لرئ، نو مھرباني وکړئ د ورځې د پاملرنې په مرکز کې  

کارکوونکو سره خبرې وکړئ. تاسو دا د موروپالر لپاره جوړو شوو عادي ماښامونو کې ھم کولی 

لکه شئ. د پوښتنو او مشکالتو په صورت کې ښوونځي په برلین کې مرسته کوي، 

استادانو ته مسوولیت ورکوي چې د شاګردانو او عملې ترمنځ رابطه کې 

مرسته وکړي او یا په مکتب کې روغتیايي مسلو باندې کار وکړي. مھرباني 

وکړئ د نورو جزییاتو لپاره د خپل ماشوم له استاد سره خبرې وکړئ.

الکول او مخادره مواد –
 څومره د حد نه زیات دي؟

خلک په ګڼ شمٻر دالیلو مخادره موادو ته مخه کولی شي –  د خوند لپاره، 

د زړه تنګۍ له امله، ژوند نه د مخ اړولو لپاره او یا شخصي مشکالتو سره د 

مقابلې د یوې الرې په توګه. باید احتیاط وشي  له دا ډول مواد په اعتدال سره 

مصرف شي. اعتیادي مواد مشکالت نه حل کوي –  بلکې سبب یې جوړٻږي.

 په جرمني کې، د اعتیاد قانوني مواد، لکه سګریټ، دوا او , الکول، او د اعتیاد غیر 

قانوني مواد، لکه چرس او ھیرون  دواړه ډولونه شته. ددې خبرې احتمال 

شته چې انسان په دې , ټولو موادو معتاد شي. اعتیاد یوه په رسمیت پٻژندل شوې مریضي 

ده. دا کمزوري نده. ھر څوک معتاد جوړٻدلی شي. او ھر څوک مرسته ھم ترالسه کولی شي: 

په اعتیاد کې د مشورې او عالج د ترالسه کولو لپاره ډٻرې الرې شته. مونږ په الندې ډول ځینې 

مھم معلومات او مشورې راغونډې کړې دي.

د څشي اجازه شته؟ په څشي بندٻز دی؟ 

په جرمني کې د الکولو د مصرفولو اجازه شته، خو د ځینو خاصو قواعدو الندې: 

کٻدلی  او څښل  کٻدلی  اخیستل  لخوا  کسانو  داسې  د  واین  سپارکلنګ  او  واین  بیئر، 

درانه  نور  او   (Schnapps) شنیپز  وي.  زیات  نه  ددې  یا  کاله   16 یې  عمر  چې  شي 

چې شي  کٻدلی  څښل  او  کٻدلی  اخیستل  لخوا  کسانو  داسې  د  یوازې  شراب 

عمر یې 18 وي. کاله یا زیات وي



7 6

په جرمني کې ډٻر خلک الکول څښي، خو دا بیا ھم خطرناک دي. د بٻلګې په توګه، د حد 

نه زیات مصرف یې د الکولي زھرو سبب کٻدلی شي. د موټر د چلولو یا بایسکل باندې تلل 

نه مخکې شراب څښل د قانوني جزا سبب کٻدلی شي، لکه جریمې او ګرفتاري. په عموم 

کې، بھتره دا ده چې لږ الکول وڅښل شي، ځکه دا زه دي او ستاسو د بدن لپاره ډٻر زیانمن 

دي. ستاسو د احتیاط قاعده باید دا وي چې: "څومره چې کم څښم، ھغومره راته

 بھتره ده."  د حامله ګۍ په دوران کې باید ھیڅکله الکول ونه څښل شي، ځکه چې دا د ماشوم 

رشد درولی شي. د دوا درمل د خوړلو په وخت کې ھم باید د الکولو څخه ځان وساتل شي.

تمباکو په جرمني کې د داسې کسانو لخوا اخیستل کٻدلی او کشول کٻدلی شي چې عمر یې 

18 کاله یا زیات وي. خو په ډٻرو داسې ځایونو لکه مکتبونه، اورګاډي، بسونه او. نیکوټین تل زیانمن 

دي – دا د سرطان او نورو مرضونو سبب کٻدلی شي. سګریټ څکول په ځانګړي ډول د ځوانانو او حامله

ښځو روغتیا ته سخت زیان رسوي.

قماربازي 

په جرمني کې قماربازي په رسمي توګه د ھغو کسانو لپاره اجازه لري چې عمر یې 18 

کاله یا زیات وي او دا د قماربازۍ په رسمي صالونونو یا کاسینو کې کٻږي. پیسو 

باندې بندٻز دی. په قماربازۍ  آنالین قماربازۍ  او  لپاره په شخصي قماربازۍ 

معتاد کٻدل ددې سبب کٻدلی شي چې خلک خپلې ټولې پیسې له السه 

ورکړي؛ ھغوی درانه قرضداري شي او بیا ھم قماربازي نشي پرٻښودلی.

درمان

دوا ھم اعتیاد پیدا کولی شي – په ځانګړي ډول تسکیني درمل، د خوب 

ګولۍ او د درد ګولۍ. له دې امله تاسو باید دا ډول درمل دقیق په ھماغه 

طریقه وخورۍ چې درته ویل شوي وي. د تشویش او اضطراب خالف دوا یوازې 

او الزمه ده چې د ھغوی د الرښوونو  د ډاکټر په نسخه ترالسه کٻدلی شي، 

له مخې وخوړل شي. د جانبي عوارضو په صورت کې په سمدستي ډول خپل ډاکټر 

سره تماس ونیسئ.



؟سرچ 

 غیر قانوني 

مخادره مواد؟

 کوکاین؟

 ایکسټاسي؟

غیر قانوني مخادره مواد 
د  په ګډون  ته اشاره کوي،  ډٻرو موادو  قانوني مخادره مواد" اصطالح  د "غیر 
چرسو، ایکسټاسي، کریسټل میت، ھیروین او کوکاینو. د دې مخادره موادو له 

ځان سره ساتلو او خرڅولو باندې بندٻز دی او په قانون کې جزا لري.

 کٻدای شي تاسو اکثر په برلین کې داسې خلک ووینئ چې چرس کشوي – 
خو دا بیا ھم غیر قانوني دي. که تاسو د غیر قانوني مخادره موادو سره ونیول 
شئ، نو کٻدای شي چې زنداني شئ او یا مو د استوګنې جواز له السه ورکړئ.
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 ستا سو د استوګنې
 د اجازې  لپاره یې عواقب!

که تاسو د یو جرم په ترسره کولو محکوم شئ، نو دا به د چارواکیو لپاره اسانه 
وي چې ډیپورټ مو کړي. ددې تطبیق په زنداني جزاو او د ځوانانو په جزاو کٻږي، 
د بٻلګې په ډول، که دا تعلیقي جزاګانې وي بیا ھم. مسلسل غالګانې او ډاکې 

ھم د ډیپورټ کولو لپاره کافي دالیل دي.

د ځینو شرایطو الندې (لکه که تاسو د تداوۍ نه انکار وکړئ)، تاسو "یوازې" د 
ھیروینو، کوکاینو، یا نورو ورته خطرناکو مخادره موادو په کارولو ھم ډیپورټ کٻدلی 

شئ (د جرمني د استوګنې قانون/AufenthG، برخه 54).

که تاسو یو مرستندویه مرکز ته الړ شئ، نو ضرورت نشته چې له 
قانوني عواقبو وډار شئ. د مشورتي مالقاتونو راپور پولیسو ته نه 

ورکول کٻږي.

 د ماشومانو او ځوانانو تحفظ 

الزمه ده چې ماشومانو ته د اعتیادي موادو د مصرفولو اجازه ورنکړل شي. جرمني 
کې په دې بندٻز دی، او دا ھمداراز د ھغوی روغتیا ته سخت زیان رسولی شي. د 
ماشومانو او ځوانانو بدنونه او ذھنونه ال ھم د رُشد په حال کې وي. الکول، نیکوټین 
او نور مخادره مواد دغه رُشد ته ډٻر زیات زیان رسولی شي. ماشومان او ځوانان 
  (Jugendschutzgesetz) ځانګړي تحفظ ته ضرورت لري. د جرمني د ځوانانو د تحفظ قانون

ددې تعریف کوي چې ماشومانو او ځوانانو 
ته جرمني کې په عام محضر کې د څه 

کولو اجازه شته.

د ځانګړي مشورت او مرستې 
خدمتونه د ماشومانو او ځوانانو 

لپاره ھم موجود دي.
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اعتیاد چیرته پیلٻږي؟ محتاط اوسه!

ایا ستاسو په فامیل کې څوک ډٻر زیات الکول څښي، ډٻر زیات سګریټ وھي 
یا نور مخادره مواد کاروي؟

له مرستې غوښتلو مه ډارٻږئ! په جرمني کې اعتیاد یوه داسې مریضي ده 
چې وړیا یې تداوي کٻږي.

که تاسو تشویش لرئ نو په الندې ادرسونو کې یو سره تماس 
ونیسئ:

Fachstelle für Suchtprävention
Berlin gGmbH

د اعتیاد په اړه مشوره او معلومات 
 Chausseestraße 128/129

 10115 Berlin-Mitte

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

www.berlin-suchtpraevention.de

14:00 – 10:00 دوشنبه  
18:00 – 14:00 سه شنبه  
19:00 – 12:00 پنجشنبه  
13:00 – 09:00 جمعه  

Guidance –
Suchtberatung für Geflüchtete

معتادانو، دوستانو او د فامیل غړو لپاره 
مشوره؛ په عاجل وضعیت کې مرسته 

Genthiner Straße 48

10785 Berlin-Schöneberg

guidance@notdienstberlin.de

 ساعته د تماس الین 24:
 تلیفون: 237 19 030
 د کار وختونه – له 

دوشنبې تر جمعې: 
21:30 – 08:30

شنبه، یکشنبه او 
د عمومي رخصتیو 

ورځې: 
21:30 – 14:00
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ا لکول او غیر
 قانوني مخادره مواد 

د برلین په ھره ولسوالۍ کې د الکولو، مخادره
موادو او دوا د اعتیاد لپاره د مرستې مرکزونه شته.

ددې مرکزونو د تماس جزییات په ھغې کتابچه کې ورکړل شوي
”?Sucht und Drogen – Wer kann helfen“ (اعتیاد او مخادره مواد – څوک 

مرسته کولی شي؟), له خوا د ورکړل شوې 
Fachstelle für Suchtprävention Berlin (030 29 35 26 15;

  www.sucht-drogen-rat-hilfe.de یا info@berlin-suchtpraevention.de)

 Sucht und Drogen –
 Wer kann helfen?

په المانۍ، ترکۍ او روسي ژبو کې د 
ادرسونو کتابچه 
وړیا کښته کول: 

www.tinyurl.com/hm5agzj

HaLT
ھغو ځوانانو سره چې الکول کاروي 

په وخت مداخله کول 
Große Hamburger Straße 18

10115 Berlin-Mitte

 تلیفون: 34 34 36 66 030
www.halt-berlin.de

قماربازي 

Café Beispiellos
د قماربازۍ او آنالین قماربازۍ د 
اعتیادونو لپاره مشوره او مرسته 

Wartenburgstraße 8
10963 Berlin-Kreuzberg

 تلیفون: 955 33 666 030
 cafe.beispiellos@caritas-berlin.de

www.cafe-beispiellos.de

Aufbruch Neukölln
د قماربازۍ د معتادانو لپاره ځان سره 

د مرستې ډله، د سړو ډلې، مشاورت 
په المانۍ، انګلیسي، کوردي، عربۍ، 

ترکۍ، او روسي ژبو کې 
Uthmannstraße 19

12043 Berlin-Neukölln
تلیفون: 03 81 92 60 030
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طبي مرسته او حامله ګي 

Malteser Migranten Medizin
لومړی طبي اقدام (طبي بیمه لرل 

الزم ندي)
Aachener Straße 12

10713 Berlin-Wilmersdorf
تلیفون: 00 26 72 82 030

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

سه شنبه، چارشنبه او جمعه: 
15:00 – 09:00

 Praxis für obdachlose und
 bedürftige Menschen

c/o GEBEWO pro gGmbH
بې کوره او محتاجو خلکو لپاره 

طبي پاملرنه او مشورتي خدمت 
Stralauer Platz 32

10243 Berlin-Friedrichshain
تلیفون: 36 85 66 29 030

arztpraxis@gebewo-pro.de
www.gebewo-pro.de/arztpraxis

له دوشنبې تر پنجشنبې:
14:00 – 09:00

جمعه: 09:00 – 13:00 

 Büro für medizinische
Flüchtlingshilfe

رازدارانه او وړیا طبي عالج کوي، 
الزمه نده چې د استوګنې جواز 

لرې که نه 
 Mehringhof, Gneisenaustraße 2a په

شاته انګړ، دخول 3، 2م منزل
10961 Berlin-Kreuzberg
تلیفون: 746 46 69 030 

info@medibuero.de
www.medibuero.de

دوشنبه او پنجشنبه:
18:30 – 16:30 

 Zentren für sexuelle Gesundheit
und Familienplanung

الندې منطقو لپاره د ولسوالیو په 
روغتیايي مرکزونو کې د حمل ضد 

او ښځینه مشکالتو وړیا معاینې 
 Charlottenburg-Wilmersdorf، کوي

 Friedrichshain-Kreuzberg، Marzahn-
Hellersdorf، Mitte     Steglitz-

.Zehlendorf
www.berlin.de

وا
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تاسو داسې یو ډاکټر یا د غاښونو ډاکټر چې ستاسو په ژبه 
خبرې کوي چیرته پیدا کولی شئ؟

Ärztekammer Berlin
د برلین د معالجینو اطاق – په ھغه 

ځای کې چیرته چې تاسو ژوند کوئ 
د داسې سیمه ییزو طبي کلینکونو 
ادرسونه ورکوي چې په ګڼ شمٻر 

ژبو خبرې کولی شي.
Friedrichstraße 16

 10969 Berlin-Kreuzberg
تلیفون: 60 80 40 030

kammer@aekb.de
 www.aerztekammer-berlin.de

 Balance Familienplanungszentrum
دا د فامیل د پالن جوړونې مشورتي 
مرکز د داسې مسلو په اړه معلومات 

ورکوي چې تړاو یې له روغتیا، 
جنسي مسلو، رشتو، د زٻږون 

کنټرول، حامله ګۍ او سقط حمل 
سره وي. د حامله مھاجرو لپاره 

ځانګړې پروژه، کډوالو لپاره مشوره
Mauritiuskirchstraße 3

10365 Berlin-Lichtenberg/Friedrichshain
تلیفون: 80 236 236 030

balance@fpz-berlin.de
www.fpz-berlin.de

www.tinyurl.com/juktakb
دوشنبه او جمعه 09:00 – 14:00

سه شنبه او پنجشنبه 11:00 – 18:00
ھره چارشنبه 15:00 – 19:00
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د جرمونو په صورت کې مرسته

په جرمني کې ھر څوک له پولیسو سره تماس نیولی شي او په ھغوی الزمه 
ده چې مرسته یې وکړي. په عاجل صورت کې ھمٻشه 110 ته زنګ وھئ. 

که چیرته تاسو د تاوتریخوالي، جنسي بریدونو یا تبعیض قرباني 
یاست نو د دې لپاره ځانګړي مرکزونه شته چې مرسته کولی شي.

Weißer Ring
د جرمونو او تاوتریخوالي د قربانیانو 

لپاره مشورت 
تلیفون: 006 116 (په ټول ھیواد کې)

Opferhilfe Berlin
د جرمونو د قربانیانو لپاره مشوره 

او مالتړ 
Oldenburger Straße 38

10551 Berlin-Moabit
تلیفون: 867 52 39 030
www.opferhilfe-berlin.de

ReachOut
ھغو خلکو چې د راستیانو، تبعیض یا 

سامي-ضد تاوتریخوالي د تجربو سره 
مخ شوي وي لپاره د مرستې مرکز 
Beusselstr. 35, شا ودانۍ, 4 م منزل

10553 Berlin-Moabit
تلیفون: 39 83 56 69 030

info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

 Gewaltschutzambulanz
der Charité

تاوتریخوالي نه بچ شوو کسانو لپاره 
د داخلې مرکز د زخمونو ساینسي 

او په حقوقي لحاظ سند لرونکې 
طبي سند جوړونه پولیسو ته د 

سمدستي خبر ورکولو له اړتیا پرته 
Turmstraße 21, N ماڼۍ

10559 Berlin-Moabit
تلیفون: 270 70 05 45 030

د مشورې ساعتونه:
له دوشنبې تر جمعې 

 15:00 – 08:30

Ban Ying e.V.
د انساني قاچاق د قربانیانو 

لپاره مشوره او مرسته 
Anklamer Straße 38
10115 Berlin-Mitte

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

www.ban-ying.de
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 نور ګټور ادرسونه او د معلوماتو سرچینې 

 Wegweiser des Beauftragten
 für Integration und Migration

des Landes Berlin
مھاجرینو لپاره ادرسونه او د تماس 

ځایونه 
تلیفون: 51 23 17 90 030

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

Flüchtlingsrat Berlin e.V.
د برلین د مھاجرو کمٻټه ددې لپاره 

وقف ده چې د مھاجرینو وضعیت بھتر 
کړي. دا بلھا ډٻر معلومات ورکوي،

د حقوقي چوکاټ په اړه د مشورو 
په ګډون. دا د مشورت

خدمتونه نه وړاندې کوي.
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Al Muntada
د عربي منطقې څخه کډوالو 

او مھاجرو لپاره مشوره 
Morusstraße18A

12053 Berlin-Neukölln
تلیفون: 19 77 24 68 030

almuntada@diakoniewerk-simeon.de
13:00 – 10:00  سه شنبه  
17:00 – 14:00 پنجشنبه  

Flüchtlinge Willkommen
د شخصي استوګنځي د انتظام 

لپاره مرستې  (لکه شریک 
اپارتمانونه) د مھاجرو لپاره 

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

 Zentrum für Flüchtlingshilfen und
Migrationsdienste (ZfM)

مھاجرو لپاره ټولنیزه او رواني 
مرسته 

Turmstraße 21
کورK، دخول C، 3م منزل

10559 Berlin-Moabit
info@migrationsdienste.org
www.migrationsdienste.org

رواني مرستې لپاره د داخلې مرکز:
سه شنبه 10:00 – 13:00

تلیفون: 57 06 39 30 030
 د پروسیجري مسلو 

په اړه د ټولنیز مالتړ او 
مشورې د داخلې مرکز:

سه شنبه او پنجشنبه 
 12:00 – 09:00

تلیفون: 54 06 39 30 030



16

24/7 عاجلې شمٻرې
 

د اورلګٻدنې خدمت 
تلیفون: 112 (وړیا زنګ)

د پولیسو عاجل لین 
تلیفون: 110 (وړیا زنګ)

د غاښونو د روغتیا عاجل خدمت 
تلیفون: 33 43 00 89 030

تلیفوني ډاکټر خدمت 
تلیفون: 31 00 31 030

د زھرو خوړلو
په صورت کې
عاجل خدمت 

تلیفون: 0 24 19 030

 BBZ Beratungs- und
 Betreuungszentrum für junge

Flüchtlinge und Migranten
ځوانانو ته د ھغوی د پنادھندګۍ 

په ټول پروسیجر کې او ورځنیو 
چارو کې ھغوی ته مشورې ورکوي 

او الرښوونه یې کوي 
(لکه مکتب او مسلکي پرمختګ)

Turmstraße 72, 4 م منزل
10551 Berlin-Moabit

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

له دوشنبې تر جمعې 10:00 – 18:00

OASE Berlin e.V.
مھاجرو لپاره په ګڼ شمٻر ژبو 

کې مشوره او الرښوونه، د ادغام 
الرښوونې، او داسې نور.

InterKULTURelles Haus Pankow

Schönfließer Straße 7
10439 Berlin-Prenzlauer Berg

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

www.oase-berlin.org
له دوشنبې تر جمعې 08:00 – 15:00

Schwulenberatung Berlin
د LGBTI*Q (ھمجنسباز سړو 

او ښځو، دواړه جنسه، مخنث، 
توړۍ) لپاره په جرمنۍ، انګلیسي، 
عربۍ، ھسپانوۍ او فرانسوۍ کې 

تماس، مشوره او مرسته 
Wilhelmstraße 115

10963 Berlin-Kreuzberg
تلیفون: 70 90 36 23 030

refugees@sbberlin.de
www.schwulenberatungberlin.de

سه شنبه او جمعه 14:00 – 18:00


