
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اطالعات 

 اداره ی منطقه ای میته برلین
 برای پناهجویان 

Bezirksamt Mitte 
von Berlin 

 
 

 



             

 

 

 

  04/2016مورخ  -برای پناهجویان میته برلیناطالعات اداره منطقه ای 

 

 صفحه         فهرست مطالب 

                            سالمت

 ۱      مرکز مشاوره برای افراد معلول و بیماران سرطانی  

 ۲      مرکز مشاوره برای حمایت های رشد کودکان  

 ۳      مرکز مشاوره برای افراد دارای مشکالت بینایی  

 ۴        بهداشت و پزشکی محیط زیستی 

  ۵ – ۶      ( KJGDخدمات سالمت کودکان و نوجوانان )مرکز 

 ۷     ( KJPDمرکز خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان )

    ۸ – ۹       (SPDخدمات روان شناسی اجتماعی )

 ۱۰         خدمات دندان پزشکی 

   ۱۲ – ۱۱       مرکز برنامه ریزی خانواده و بارداری 

  ۱۳         مرکز سالمت جنسی

    ۱۵ – ۱۴       خدمات اورژانسی کودکان, مسئولین مربوطه 
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میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی   
 مرکز مشاوره برای افراد معلول و بیماران سرطانی 

Beratungsstelle für behinderte und krebskranke Menschen 

 
 ما که هستیم؟ 

 مرکز مشاوره برای افراد معلول و بیماران سرطانی 
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
  ؛خدمات مشاوره در ساعات مراجعه مرکز و همچنین در منزل

 ؛پاسخ به سواالت مربوط به مشکالت ناشی از معلولیت و بیماری ها 

  معلولیت شدید، کمک های توانبخشی با وسایل و کمک برای ارائه ی درخواست های متفاوت ) مدرک

 تجهیزات کمکی، مزایا و کمک های رفاهی اجتماعی(؛

 ؛یاری واسطه گری برای گروه های خود  

 
 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Haus der Gesundheit Wedding 

Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin 
 

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

E-Mail: bfb@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:
  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰سه شنبه  از ساعت
 ساعات مشاوره تلفنی برای افراد دارای محدودیت حرکتی  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰پنج شنبه  از ساعت

 
 دسترسی با وسایل نقلیه: 

  U-Nauener Platz تا     U 9مترو: 
 

  Louise-Schroeder-Platz یا Iranische Straße تا 327 اتوبوس: 
 U Nauener Platz تا              247

 

 Louise-Schroeder-Platz تا    M 13 ,50موا: ترا
 

 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
 رشد کودکانمرکز مشاوره برای حمایت های 

Beratungsstelle für kindliche Entwicklungsförderung 

 
 ما که هستیم؟ 

 مرکز مشاوره برای حمایت های رشد کودکان 
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
  خدمات تشخیص پزشکی تخصصی و درمانی ، معاینه و ارزیابی وضعیت کودکان دارای تاخیر در رشد و

 معلولیت های جسمی/ ذهنی و همچنین نوزادان زودرس، از زمان تولد تا سن ورود به مدرسه؛ 

 مشاوره ی جامع و راهنمایی برای والدین و افراد مراجعه کننده؛ 

 خیص نیاز به درمان بررسی وضعیت کودکان مهاجر و تش 

  )درمان فردی و گروهی ) فیزیوتراپی، کار درمانی، موسیقی درمانی و معنا درمانی 

 
 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Haus der Gesundheit Wedding 

Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin 
 

 45183 -9018 (030)  
45183 - 488 9018 (030)  

E-Mail: BeratungRisikokinder@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:
 مالقات صرفا با قرار قبلی.

 

 دسترسی با وسایل نقلیه: 
 U-Nauener Platz تا    U 9مترو: 

 

 Louise-Schroeder-Platz یا  Iranische Straße تا  327مترو: 
  U Nauener Platz تا          247 

 

 Louise-Schroeder-Platz تا   M 13 ,50تراموا: 
 
 
 

 
 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  
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 میته برلیناداره ی سالمت 
 مرکز مشاوره برای افراد دارای مشکالت بینایی

Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen 

 
 ما که هستیم؟ 

 مرکز مشاوره برای افراد دارای مشکالت بینایی 
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
 مشاوره ی افراد دارای مشکالت بینایی:

 اطالعاتی در مورد کمک های ممکن در زندگی روزمره؛ 

 )؛آزمایش وسایل کمک بینایی اپتیک و الکترونیک ) برای بهبود توانایی خواندن  

  ؛سنجش پزشکی تخصصی 

  امکانات تقویتی برای کودکان دارای مشکالت بینایی در خانواده، مهد کودک، مدرسه و همچنین حمایت از

 ؛والدین،معلم ها، مربیان و پرستاران کودک

 اقدامات در راستای ادغام در جامعه و توانبخشی 

 
 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Haus der Gesundheit Wedding 

Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin 
 

 45246 -9018 (030)  
 45252 -9018 (030)  

mitte.berlin.de-bfs@ba Mail:-E 
 

  ساعات مراجعه:
  ۱٥:۰۰تا  ۸:۳۰دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه  از ساعت

  ۱۷:۰۰تا  ۸:۳۰پنج شنبه از ساعت
  ۱۳:۰۰تا  ۸:۳۰جمعه  از ساعت

 مالقات صرفا با قرار تلفنی قبلی.
 

 دسترسی با وسایل نقلیه:  
 U-Nauener Platz تا      U 9مترو: 

 

 Louise-Schroeder-Platz یا   Iranische Straße تا  327اتوبوس: 
 U Nauener Platz تا              247

 

 Louise-Schroeder-Platz تا     M 13 ,50تراموا: 
 

      ویلچر می باشند.تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای   
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
 بهداشت و پزشکی محیط زیست

Hygiene und Umweltmedizin 

 
 ما که هستیم؟ 

 بهداشت و پزشکی محیط زیست 
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
   مشاوره در رابطه با شرایط بهداشتی در محل های سکونت 

  بازرسی سکونتگاه ها 

   اطالع رسانی در مورد سرایت بیماری های عفونی و پیشگیری از آنها 

  اطالع رسانی و مشاوره در موارد آلودگی به شپش سر و آفت ها 

  دریافت کننده ی گزارش و اعالم بیماری های عفونی بر اساس قانون حفاظت در مقابل بیماری های عفونی

(IfSG §§ 33-36.) 

 
 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1,10551Berlin 
 

 33208-9018 (030)  
 33254-9018 (030)  

E-Mail: hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.de 
 

 دسترسی با وسایل نقلیه: 
  Turmstraße تا      U9مترو:

 

  Rathaus Tiergarten تا   123 ,101 ,245اتوبوس: 
M27, TXL, 187              تا U-Turmstraße 

 

 
 

 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
 مرکز خدمات سالمت کودکان و نوجوانان

 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
 

 ما که هستیم؟ 
 (KJGDمرکز خدمات سالمت کودکان و نوجوانان )

 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
 سالگی، برای مثال:  ۱۸معاینات و مشاوره ی پزشکی تا سن 

 برای کودکان و نوجوانان فاقد بیمه ی درمانی؛ 

 معاینات پذیرش در مهد کودک، ورود به مدرسه و مهاجرت؛ 

  معاینات پیشگیرانه؛بررسی و بر حسب نیاز انجام 

 مشاوره در مورد واکسیناسیون ها؛ 

 ؛مشاوره در رابطه با اختالالت رشد و سالمت کودکان 
 

 مشاوره ی آموزش و پرورش تا دو سالگی: 
 مشاوره در رابطه با نگهداری و مراقبت، تغذیه، رشد و همچنین پیشگیری از حادثه در سنین کودکی؛ 

 بازدید در منزل در موارد زایمان؛ 

 فرزندان(؛ -واسطه گری در ارائه ی خدمات پیش از موعد ) برای مثال مامای خانواده، گروه های والدین 

  ارائه ی اطالعات درباره ی خدمات و حمایت های دولتی در هنگام مشکالت اقتصادی؛ 

 ؛پیشگیری از بروز بحران ها و فعالیت های محافظت از کودکان در همکاری با اداره ی جوانان 

 
 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
 دارای دو مرکز می باشد که بازدید انجام می دهند.   Mitteخدمات کودکان و نوجوانان در منطقه ی 

 
 Wedding und Alt - Mitteمرکز 

Gesundheitsamt 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin 

 Tiergartenمرکز 
Rathaus Tiergarten 

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
Mathilde-Jacob-Platz 1,10551Berlin 

 
 44214 -9018 (030)  
 45266 -9018 (030)  

E-Mail:kjgd@ba-mitte.berlin.de 
 

 33251 -9018 (030)  
 33305 -9018 (030)  

E-Mail: kjgd@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:

 ال نمایید.ولطفا تلفنی س
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
 

 
 دسترسی با وسایل نقلیه: 

 Wedding und Alt - Mitteمرکز 

 مترو:

U 9   تا U-Nauener Platz 
 

 اتوبوس:
 Louise یا  Iranische Straße تا  327

Schroeder-Platz-  
 U Nauener Platz تا  247

 

 تراموا:
 M 13, 50   تا Louise-Schroeder-Platz 

 

 
 دسترسی با وسایل نقلیه: 

 Tiergartenمرکز 

 مترو:
U9   تا Turmstraße 

 

 اتوبوس:
 Rathaus Tiergarten تا   245,101,123

M27, TXL, 187   تا U-Turmstraße 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 

 خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان 
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst  

 
 ما که هستیم؟  

 (KJPD) خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
 مشاوره پزشکی، روانشناسی و معاینه برای والدین و فرزندان آنها در موارد: 

 روانی و محدودیت های حرکتی؛  -اختالالت رشد و مشکالت روحی 

 ؛کمک  و حمایت برای غلبه بر وضعیت های حاد و اضطراری روحی و روانی  

 ؛پشتیبانی برای انجام کمک های مناسب بر اساس قوانین اجتماعی 
 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 
 

 ثبت نام:
Frau Grundmann / Frau Werner 

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

E-Mail: kjpd@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:
 دسترسی تلفنی 

   ۱٤:۰۰تا  ۱۰:۰۰دوشنبه تا جمعه  از ساعت
 

 مراجعه آزاد
  ۱۸:۰۰تا  ۱٥:۳۰پنج شنبه از ساعت

 

 دسترسی با وسایل نقلیه:  

 U Turmstraße تا      U9مترو: 
 

 Rathaus Tiergarten تا   123 ,101 ,245اتوبوس: 
M27, TXL, 187              تا U-Turmstraße 

 
 

 
 

 

 ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  تمامی 
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 

 خدمات روانشناسی اجتماع 
(Sozialpsychiatrischer Dienst (SpD 

 
 

 ما که هستیم؟  
 (SpD)خدمات روان شناسی اجتماعی 

 
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
  و مراقبت های اورژانسی روحی و روانی شامل نگهداری در مکان امن بر اساس قانون مداخله در بحران ها

 ( در شرایط حاد ایجاد خطر برای خود و یا دیگران؛PsychKGبیماران روانی )

 ؛مشاوره و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت دریافت مزایا و کمک های اجتماعی در صورت مسئولیت مرکز 

مسئول  Mitte)صالحیت بررسی در مرکز از جمله بستگی به ماه تولد سرپرست خانوار دارد  که مرکز 

 ؛برای ماه ژانویه می باشد.(

 

 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
 

 دارای دو مرکز خدمات می باشد که می توانید به آنها مراجعه کنید.   Mitteخدمات روان شناسی اجتماعی در منطقه ی 
 

 
 Weddingمرکز 

Haus der Gesundheit Wedding 
Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin    

   2. Etage, Zimmer 223   
 

 Tiergartenمرکز 
Rathaus Tiergarten 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 
 Erdgeschoss, Zimmer 21ثبت نام: 

 

 45212-9018 (030)  
45212 - 488 9018 (030)  
E-Mail: 

sozialpsychdienst@ba-mitte.berlin.de 
 

 

33268-9018 (030)  
 33248-9018 (030)  

E-Mail: 
sozialpsychdienst@ba-mitte.berlin.de 

 
 
 

 
 
 
 



             

9 

 

 
 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 

(Sozialpsychiatrischer Dienst (SpD 
 
 

 ساعات مراجعه: 
 دسترسی تلفنی 

  ١٦:٠٠تا  ٨:٠٠دوشنبه و جمعه  از ساعت
 

 مراجعه آزاد
  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰سه شنبه از ساعت

  ۱٦:۰۰تا  ۱٤:۰۰پنج شنبه  از ساعت
 

 
 ساعات مراجعه:
 دسترسی تلفنی 

  ١٦:٠٠تا  ٨:٠٠دوشنبه و جمعه  از ساعت
 

 مراجعه آزاد
  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰سه شنبه از ساعت

  ۱٦:۰۰تا  ۱٤:۰۰پنج شنبه  از ساعت
 

 
 

 Mitteمسیر حرکت به مرکز 
Wedding 

 U-Nauener Platz تا      U 9مترو: 
 

  یا   Iranische Straße تا   327اتوبوس: 
Louise-Schroeder-Platz                 

 U Nauener Platz تا              247
 

  تا     M 13 ,50تراموا: 
   Louise-Schroeder-Platz             

 

 
 

 Mitteمسیر حرکت به مرکز 
Tiergarten 

 

 Turmstraße تا      U9مترو: 
 
 

 Rathaus تا  123 ,101 ,245اتوبوس: 
Tiergarten              

M27, TXL, 187              تا U-Turmstraße 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  



             

10 

 

 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
 خدمات دندان پزشکی 

Zahnärztlicher Dienst 

 
 ما که هستیم؟ 
 خدمات دندان پزشکی 

 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
  مشاوره ی دندان پزشکی برای کودکان و نوجوانان 

 ) بدون خدمات درمانی دندان پزشکی( 
 

 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Haus der Gesundheit Wedding 

Reinickendorfer Str. 60 b, 13347 Berlin 
 

 45193-9018 (030)  
 45135-9018 (030)   

E-Mail: zahnaerztlicherDienst@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:
 مالقات صرفا با قرار قبلی.

 
 دسترسی با وسایل نقلیه:  

 U-Nauener Platz تا    U 9مترو: 
 

 Louise-Schroeder-Platz یا  Iranische Straße تا   327مترو: 
  U Nauener Platz تا           247

 

 Louise-Schroeder-Platz تا   M 13 ,50تراموا: 
 
 

 
 

 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
 و بارداری  مرکز برنامه ریزی خانواده

Zentrum für Familienplanung und Schwangerschaft 

 
 ما که هستیم؟  

 مرکز برنامه ریزی خانواده و بارداری 
 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
  مشاوره ی پزشکی در رابطه با روش های برنامه ریزی خانواده؛ 

  به عهده گرفتن هزینه های وسایل پیشگیری از بارداری در صورت ارائه ی مدرک مبنی بر داشتن درآمد

 پایین؛ 

  معاینه و تجویز وسایل پیشگیری از بارداری برای خانم های فاقد بیمه ی درمانی؛ 

  ی افراد باردار فاقد بیمه ی درمانی؛  مراقبت های پزشکی و معاینه 

  ارائه ی مشاوره و کمک در زمان بارداری در صورت داشتن سواالت و مسائل پزشکی، اجتماعی و

 اقتصادی؛  

  همراهی و پشتیبانی روانی اجتماعی و همچنین درخواست وجوهات و وسایل معاش از بنیادها در طول

 دوران بارداری؛ 

  219)§ ارائه ی مشاوره در مشکالت و مسائل بارداری با صدور برگه ی مشاوره بر اساس قانون 

StGB؛( و همچنین مشاوره در مورد سواالت مربوط چگونگی زایمان مطمئن 

 

 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
13.Ruheplatzstr 13347 Berlin, 

 
 44235 -9018 (030)  
 44220 -9018 (030)  

E-Mail: Zentrum-Familienplanung@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:
  ۱۸:۰۰تا  ۱٤:۰۰دوشنبه  از ساعت
  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰سه شنبه از ساعت

  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰پنج شنبه از ساعت 
 

 مالقات صرفا با قرار قبلی.
  مشاوره ی پزشکی و معاینه 

 44235 -9018 (030)  

  باردار:مشاوره برای افراد 

 44115 -9018 (030)  
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 میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی 
Zentrum für Familienplanung und Schwangerschaft 

 
 مشاوره در مشکالت و مسائل دوره ی بارداری 

 44115 -9018 (030)  
 

 دسترسی با وسایل نقلیه: 
  U Leopoldplatz تا       U6, U9مترو: 

 

 U Leopoldplatz تا   120 ,147 ,221 ,247 ,327 اتوبوس: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  
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میته برلیناداره ی سالمت منطقه ی   
  مرکز سالمت جنسی

Zentrum für sexuelle Gesundheit 

 
 ما که هستیم؟ 
 مرکز سالمت جنسی 

 

 چه خدماتی در این مرکز ارائه می شود؟ 
 (آزمایش بیماری ایدزHIVبه صورت ناشناس )؛  
  ارائه ی اطالعات در مورد بیماری های قابل انتقال از طریق آمیزش جنسی و امکان های محافظت و

  ؛پیشگیری،  و در صورت لزوم مشاوره، معاینه و درمان

 

 

 کجا ما را پیدا خواهید کرد؟ 
Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin 

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

E-Mail: sti-hiv-bera@ba-mitte.berlin.de 
 

 ساعات مراجعه:
  ۱٥:۰۰تا  ۱۲:۰۰دوشنبه  از ساعت

  ۱۸:۰۰تا  ۱٥:۰۰سه شنبه و پنج شنبه  از ساعت
  ۱۲:۰۰تا  ۹:۰۰جمعه  از ساعت

 
 دسترسی با وسایل نقلیه: 

 U Turmstraße تا           U1مترو: 
U2                    تا. U Turmstr 

 

  Potsdamer Platz تا   S1, S2, S25قطار شهری: 
 

 Lützowstr./Potsdamer Str تا       U6, M85 اتوبوس: 
 
 

 
 

 

 

 تمامی ساختمان ها دارای ورودی مجزا برای ویلچر می باشند.  


