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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Beratungsstelle für behinderte und krebskranke Menschen

السرطان ومرضى (المعاقین) الخاصة االحتیاجات لذوي االستشاري المكتب

نقدم؟ ماذا
بـ: یتعلق فیما منزلیة زیارات خالل من أو العمل ساعات خالل للبالغین االستشارات تقدیم

المرضیة. والمشاكل المعاقین بمشاكل المتعلقة األسئلة
والمساعدات لالندماج، الداعمة التمریض مساعدات الشدید، العجز إثبات (شھادة الرسمیة الطلبات تقدیم في المساعدة

االجتماعیة)،
الذاتیة. المساعدة مجموعات إیجاد تأمین\

نتواجد؟ أین
Weddingمنطقة في الصحة مكتب

برلین 13347 البریدي الرمز Reinickendorfer Str، 60شارع b

43287 /- 45066 - 9018 (030)
45077 – 9018 (030)

: bfb@ba-mitte.berlin.deالكتروني برید

المراجعة أوقات
- 09:00 الساعة12:0 من الثالثاء

جسدیاً المعاقین األشخاص على الھاتف عبر االستشارة إمكانیة تقتصر - 09:00 الساعة12:0 من الخمیس

القریبة المحطات
U-Nauener Platzمحطة U9 الخط األنفاق: مترو

Louise-Schroeder-Platzأو Iranische Straße، محطة 327 رقم الباص: الحافلة\
U Nauener Platzمحطة 247 رقم

Louise-Schroeder-Platz50محطة، M13 الترام:

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Beratungsstelle für kindliche Entwicklungsförderung

األطفال تنمیة لدعم المركزاالستشاري

نقدم؟ ماذا

أو الذھنیة أو الجسدیة اإلعاقة أو النمو بتأخر المصابین (األطفال على الكشف لتقییم) والتخصصي العالجي التشخیص
المدرسة. دخول وحتى الوالدة (منذ مبكرا المولودین الخدج) األطفال

المعنیین. واألشخاص األمور ألولیاء الشاملة واالرشادات المشورة تقدیم
العالج، تلقي إلى الحاجة مدى من ،"والتحقق االندماج مشروع في "األطفال متابعة

والعالج بالمعنى، ،(والعالج الحركي المھني) الطبیعي العالج النفسي، (العالج مجموعات في أو الفردي العالج
الخاصة. الحاالت في بالموسیقى)

نتواجد؟ أین
Weddingمنطقة في الصحة مكتب

برلین 13347 بریدي رقم Reinickendorfer Str.، 60شارع b

45183 – 9018 (030)
45183 – 488 9018 (030)

: BeratungRisikokinder@ba-mitte.berlin.deالكتروني برید

المراجعة أوقات
مسبق. موعد تحدید بعد إال المراجعة یمكن ال

القریبة المحطات
U-Nauener Platzمحطة U9 الخط األنفاق: مترو

Louise-Schroeder-Platzأو Iranische Straße، :محطة 327 رقم الباص: الحافلة\
U Nauener Platzمحطة: 247 رقم

Louise-Schroeder-Platz50محطة، M13 الترام:

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen

والمكفوفین النظر لضعیفي االستشاري المركز
نقدم؟ ماذا

ومكفوفین النظر ضعیفي مستشارین من واإلرشاد النصح تقدیم
الیومیة: الحیاة إطار في الممكنة المساعدة وسائل عن معلومات

القراءة) على القدرة (لتحسین وااللكترونیة البصریة الرؤیة أجھزة اختبار
اختصاصي طبي تقییم

والمعلمین للوالدین الدعم تقدیم وكذلك والمدرسة والحضانة األسرة في والمكفوفین النظر ضعیفي األطفال دعم إمكانیات
األطفال، رعایة على والقائمات والقائمین والمربیات والمربیین والمعلمات

التأھیل إعادة و االندماج إجراءات

نتواجد؟ أین
Wedding منطقة في الصحة مكتب

برلین 13347 بریدي رقم Reinickendorfer Str.، 60شارع b

45246 – 9018 (030)
45252 – 9018 (030)

bfs@ba-mitte.berlin.de: الكتروني برید

: المراجعة أزقات
15:00 - 08:30 الساعة واألربعاء والثالثاء االثنین

:00 17 - 08:30 الساعة الخمیس
:0013 - 08:30 الساعة الجمعة

ھاتفیا. مسبق موعد تحدید بعد إال المراجعة یمكن ال

القریبة المحطات
U-Nauener Platzمحطة U9 الخط االنفاق: مترو

Louise-Schroeder-Platzأو Iranische Straße، محطة 327 رقم الباص: الحافلة\
U Nauener Platzمحطة 247 رقم

Louise-Schroeder-Platz50محطة، M13 الترام:

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد

mailto:bfs@ba-mitte.berlin.de
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من

Hygiene und Umweltmedizin

البیئة (وطب النظافة العامة) العنایة

نقدم؟ ماذا
). اإلقامة أماكن اإلیواء) مراكز في النظافة متطلبات بخصوص استشارات

). اإلقامة أماكن اإلیواء) مراكز وتفقد معاینة
. المعدیة األمراض من والوقایة العدوى، نقل بطرق التوعیة

الضارة.( الحشرات واآلفات) الرأس بقمل اإلصابة بخصوص واإلرشاد التوعیة
.(36-33 (المواد المعدیة األمراض من الوقایة الحمایة\ لقانون وفقًا المعدیة باألمراض المتعلقة البالغات تلقي

نتواجد؟ أین
تیرجارتن في البلدیة مجلس

برلین 10551 بریدي رمز Mathilde-Jacob-Platz ، 1میدان

33208 – 9018 (030)
33254 – 9018 (030)

: hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.deالكتروني برید

القریبة المحطات
Turmstraßeمحطة U9، الخط األنفاق: مترو

Rathaus Tiergarten محطة 245، 101، 123، :أرقام الباص الحافلة\
U-Turmstraßeمحطة M27، TXL، 187، أرقام

الخاصة. االحتیاجات بذوي خاص مدخل یوجد
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
und Jugendgesundheitsdienst Kinder

( KJGD ) والشباب لألطفال الصحیة الخدمات مكتب

نقدم؟ ماذا

المثال سبیل على عشر، الثامنة سن حتى واالستشارات الطبیة الفحوصات

صحیا. مؤمّنین الغیر والمراھقین األطفال حالة في
التعلیمیة. المراحل بین واالنتقال والمدارس بالحضانات بااللتحاق الخاصة الطبیة الفحوصات إجراء حالة في

الحاجة. عند ،وإجراءھا الوقائیة الطبیة الفحوصات مراجعة
الحاجة. عند اللقاحات ،وإعطاء اللقاحات بمسألة خاصة استشارات
الصحیة. واالضطرابات النمو اضطرابات بخصوص استشارات

السنتین: عمر حتى التربوي االجتماعي الدعم

الطفولة. مرحلة في الحوادث من والوقایة والنمو والتغذیة العنایة حول استشارات
الوالدة. بعد والطفل لألم منزلیة زیارات

لألمھات.( مساعدة ،ومجموعات الدایة القانونیة\ القابلة (مثل المبكرة المساعدات عروض تأمین\إیجاد
مالیة، مشاكل وجود حالة في القانوني والدعم المساعدات عن معلومات

الشباب. و األطفال رعایة مكتب مع بالتعاون األطفال حمایة على والعمل األزمات خالل التدخل

نتواجد؟ أین

إلیھما التوجھ یمكن برلین وسط منطقة في والشباب األطفال رعایة لمكتب فرعین ھناك
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

Alt - Mitteو Wedding، منطقة
الصحة مكتب

والمراھقین األطفال رعایة مكتب
بریدي رقم Reinickendorfer Str.، 60شارع b

برلین 13347

Tiergartenمنطقة
تیرجارتن في البلدیة مجلس

والمراھقین األطفال رعایة مكتب
10551 بریدي رقم Mathilde-Jacob-Platz، 1میدان

برلین
44214 – 9018 (030)
45266 – 9018 (030)

kjgd@ba-mitte.berlin.de: الكتروني برید

33251 – 9018 (030)
33305 – 9018 (030)

kjgd@ba-mitte.berlin.de: الكتروني برید

المراجعة أوقات
ھاتفیا االستعالم یرجى

القریبة المحطات
Alt - Mitteو Wedding، منطقة

األنفاق: مترو
U-Nauener Platzمحطة U9 الخط

األتوبیس:
Iranische Straße،محطة 327 رقم

Louise-Schroeder-Platzأو
U Nauener Platzمحطة 247 رقم

الترام:
Louise-Schroeder-Platz50محطة، M13

القریبة المحطات
Tiergarten منطقة

األنفاق: مترو
Turmstraßeمحطة U9 الخط

123 ،101 ،245 الباصأرقام الحافلة\
Rathaus Tiergarten،محطة

U-Turmstraßeمحطة 187، TXL، M27 أرقام

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد

mailto:kjgd@ba-mitte.berlin.de
mailto:kjgd@ba-mitte.berlin.de
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

( KJPD الشباب( و لألطفال النفسي الطب خدمات مكتب

نقدم؟ ماذا
التالیة: الحاالت في وألطفالھم األمور ألولیاء الالزمة والفحوصات والنفسیة الطبیة االستشارات تقدیم

السلوكیة المشاكل و النمو واضطرابات النفسیة االضطرابات
. المؤقتة النفسیة الطوارئ حاالت مع للتعامل الدعم تقدیم

. االجتماعي الضمان لقانون طبقا المناسب الدعم على الحصول في المساعدة

نتواجد؟ أین
Rathaus Tiergarten

برلین 10551 بریدي رقم Mathilde-Jacob-Platz، 1میدان

التسجیل:
/ Wernerالسیدة/ Grundmann / السیدة

33242 -/33241 - 9018 (030)
32306 – 9018 (030)

: kjpd@ba-mitte.berlin.deالكتروني برید

االتصال أوقات
ھاتفیا

االثنین-الجمعة
14:00 – 10:00 الساعة من

مفتوحة زیارات
18:00 – م 03:30 الساعة الخمیس

القریبة المحطات
U Turmstr.محطة U9 الخط األنفاق: مترو

Rathaus Tiergartenمحطة 245،101،123 أرقام الباص: الحافلة\
U Turmstr.محطة 187، TXL، M27 أرقام

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Sozialpsychiatrischer Dienst (SpD)

(SpD)االجتماعیة النفسیة الخدمة مكتب

نقدم؟ ماذا

رعایة لقانون طبقا النفسي العالج أماكن في الحجز ذلك في بما األزمات و الطوارئ حاالت في النفسیة الرعایة تقدیم
اآلخرین. على أو النفس على خطرا تشكل التي المؤقتة النفسیة الحاالت في النفسي المریض

لعدة وفقًا المختصة الجھة تحدید یتم المختصة) الجھة حسب االندماج عملیة في الدعم إجراءات في والبدء االستشارات
ینایر.( الثاني\ كانون شھر بموالید مختصة برلین وسط ومنطقة األسرة رب میالد شھر بینھا من أشیاء

نتواجد؟ أین
برلین. وسط منطقة في االجتماعیة النفسیة لمكتبالخدمة فرعین یوجد

Wedding:منطقة
Weddingمنطقة في الصحة مكتب

Reinickendorfer Str.، 60شارع b
برلین، 13347 بریدي رقم

Tiergaten:منطقة
Rathaus Tiergarte

Mathilde-Jacob-Platz 1میدان
45212 – 9018 (030)

45212 – 488 9018 (030)
الكتروني: برید

33268 – 9018 (030)

33248 – 9018 (030)
الكتروني: برید sozialpsychdienst@ba-mitte.berlin

.de
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpD)

االتصال أوقات
ھاتفیا الوصول

16:00 - 08:00 الساعة الجمعة االثنین-

مفتوحة واالستشارات المقابالت أوقات
12:00 -09:00 الساعة من الثالثاء

16:00 - 14:00 الساعة من الخمیس

االتصال أوقات
ھاتفیا الوصول

16:00 - 08:00 الساعة الجمعة االثنین-

مفتوحة واالستشارات المقابالت أوقات
م 12:00 - 09:00 الساعة من الثالثاء

16:00 - 14:00 الساعة من الخمیس

القریبة المحطات
Wedding:

U-Nauener Platzمحطة U9 :الخط االنفاق مترو

Iranische محطة 327 :رقم الباص الحافلة\
Straße،

Louise-Schroeder-Platzأو
U Nauener Platzمحطة 247 رقم

القریبة المحطات
Tiergarten:

Turmstraßeمحطة U9 :الخط األنفاق مترو

245، 101، :أرقام123 األتوبیس
Rathaus محطة

Tiergarten
M27، TXL، أرقام187

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Zahnärztlicher Dienst

األسنان طب خدمات

نقدم؟ ماذا

والشباب لألطفال األسنان طب استشارات
فقط( \استشارات األسنان ألمراض عالج یوجد )ال

نتواجد؟ أین
Weddingمنطقة في الصحة مكتب

برلین 13347 بریدي رقم Reinickendorfer Str.، 60شارع a

45193 – 9018 (030)
45135 - 9018 (030)

: zahnaerztlicherDienst@ba-mitte.berlin.deالكتروني برید

المراجعة أوقات
مسبق. موعد تحدید بعد إال المراجعة الیمكن

القریبة المحطات
U-Nauener Platzمحطة U9 الخط األنفاق: مترو

Louise-Schroeder-Platzأو Iranische Straße، محطة 327 رقم الباص: الحافلة\
U Nauener Platzمحطة 247 رقم

Louise-Schroeder-Platz50محطة، M13 الترام:

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد



11

برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Zentrum für Familienplanung und Schwangerschaft

والحمل. األسرة تنظیم مركز

نقدم؟ ماذا

األسرة، تنظیم لطرق طبیة استشارة
. الدخل محدودیة اثبات تقدیم حالة في النسل تحدید تكالیف تحمل

. صحي تأمین عندھن یتواجد ال اللواتي للسیدات النسل تحدید لوسائل الالزم الطبي والوصف الفحوصات عمل
صحي. تأمین عندھن یتواجد ال اللواتي الحوامل للسیدات والفحوصات الطبیة االستشارة
. واالقتصادیة واالجتماعیة الطبیة بالمسائل یتعلق فیما الحمل أثناء والمشورة الدعم تقدیم
. الحمل أثناء الصنادیق مساعدات على الحصول وطلب واالجتماعي النفسي الدعم تقدیم

القانون من 219 للمادة طبقا االستشاریة المساعدة شھادة اضدار خالل من الخاطئ الحمل حاالت في والمشورة الدعم تقدیم
. السریة بالوالدة یتعلق فیما المناسبة المشورة تقدیم وكذلك الجنائي

نتواجد؟ أین
برلین 13347 بریدي رقم Ruheplatzstr، 13شارع

44235 – 9018 (030)
44220 – 9018 (030)

: Zentrum-Familienplanung@ba-mitte.berlin.deالكتروني برید

المراجعة أوقات
18:00 – 14:00 الساعة من االثنین
12:00 - 09:00 الساعة من الثالثاء
12:00 - 09:00 الساعة من الخمیس
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

Zentrum für Familienplanung und Schwangerschaft

التالیة: الحاالت في مسبقة مواعید حجز یتم

الفحوصات وإجراء الطبي الكشف
44235 - 9018 (030)

الحوامل استشارة
44115 – 9018 (030)

الخاطئ الحمل حاالت في استشارات
44115 – 9018 (030)

القریبة المحطات
U Leopoldplatz محطة U9 و U6 الخطوط األنفاق: مترو

U Leopoldplatz120محطة، 147، 221، 247، 327 أرقام : الباص الحافلة\

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد
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برلین وسط منطقة صحة مكتب

نحن؟ من
Zentrum für sexuelle Gesundheit

الجنسیة الصحة مركز

نقدم؟ ماذا
اإلیدز). ) المكتسبة المناعة نقص لفیروس سري اختبار

عند والعالج الالزمة والفحوصات المشورة تقدیم إلى إضافة \الحمایة الوقایة وطرق جنسیا العدوى انتقال حول معلومات
. الضرورة

نتواجد؟ أین
برلین 10785 البریدي الرمز Potsdamer Str.، 65شارع

(030) 2 63 96 69 30
(030) 2 63 96 69 50

: sti-hiv-bera@ba-mitte.berlin.deاإللكتروني البرید

المراجعة أوقات
15:00 – 12:00 الساعة من االثنین
18:00 – 15:00 الساعة من والخمیس الثالثاء
12:00 - 09:00 الساعة من الجمعة

القریبة المحطات
U Kurfürstenstr.محطة U1 الخط األنفاق: مترو

U Bülowstr.محطة U2 الخط

Potsdamer Platzمحطة S1، S2، S25 :االسبان( القطار)

Lützowstr./Potsdamer Str.محطة M48، M85 أرقام الباص: الحافلة\

الخاصة. االحتیاجات لذوي خاص مدخل یوجد
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