
العنف في العائلة
ال ُيعتبر ُمشكلة شخصية

توجد ُمساعدة ومشورة

بطاقة الطوارئ
أرقام الطوارئ على مدار الساعة

رقم الطوارئ الخاص بالشرطة 110
رقم الطوارئ الخاص بالحريق 112
المكتب اإلقليمي للتحقيقات الجنائية 

 "Landeskriminalamt" - الخط الساخن 
030 – 46 64 91 25 55

BIG الخط الساخن الخاص بـ
 في حالة العنف المنزلي 

– المساعدة للنساء وأطفالهن 
– الوساطة مع منازل النساء

030 – 611 03 00
www.big-hotline.de

 مركز األزمات في مدينة برلين 
مقر سبانداو

ُمساعدات سريعة ومؤهلة في األزمات النفسية 
االجتماعية ومواقف الطوارئ النفسية والعقلية 

لألشخاص المعنيين وذويهم، وغير ذلك من 
األشخاص المعنيين

13597 Berlin, Charlottenstr. 13
 يومًيا من الساعة 16.00 – 24.00 

030 – 390 63 30
االستعداد لتقديم الخدمات ليالً ونهاًرا بجميع 

مراكز خدمة الطوارئ في برلين
 يومًيا من الساعة 24.00 – 16.00 

030 – 390 63 00
www.berliner-krisendienst.de

 مركز خدمات الطوارئ في برلين 
حماية الطفل

الخط الساخن لحماية الطفل )بلغات ُمتعددة( 
 ...  إذا ما انتابتك المخاوف حول أحد األطفال

030 – 61 00 66

 –  خدمة طوارئ األطفال في برلين
030 – 61 00 61

 –  خدمة طوارئ الشباب في برلين
030 – 61 00 62

 –  خدمة طوارئ الفتيات في برلين
030 – 61 00 63

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de

 أرقام الطوارئ 
لمنطقة سبانداو

خدمة األزمات لمكتب رعاية الشباب 
"JUGENDAMT" في سبانداو

عند االشتباه في وجود خطر على الُرضع، واألطفال، 
والشباب الوقاية من العنف والتدخل في األزمات 
االثنين إلى الجمعة من الساعة 8.00 – 18.00

030 – 90279 5555
 في غير ساعات العمل الرسمية: 

الخط الساخن لحماية الطفل 66 00 61 – 030

مكتب الصحة في سبانداو 
"GESUNDHEITSAMT"

الخدمة اليومية المركزية في خدمات الصحة 
لألطفال والشباب في حالة االشتباه في وجود 

خطر على الُرضع واألطفال الصغار من االثنين 
 إلى الجمعة من الساعة 8.00 – 16.00 

030 – 90279 5502 
 خارج أوقات العمل الرسمية: 

خدمة األزمات التابعة لمكتب رعاية الشباب 
"Jugendamt"

مركز SIBUZ في سبانداو
عروض المشورة التي يقدمها علماء النفس 

التربويون للوقاية من العنف في المدرسة كما 
أن مركز التدخل في األزمات يعتني بالتلميذات 

والتالميذ، واآلباء، وموظفي المدرسة االثنين 
حتى الخميس من الساعة 9.00 – 15.00 أيام 

 الجمعة من الساعة 9.00 – 13.30 
 030 – 90279 5850

مقرات الشرطة في سبانداو
منسقة "العنف المنزلي"، و"مفوض حماية 

الضحايا"، و"المطاردة" في إدارة رقم 2 االثنين 
 إلى الجمعة من الساعة 8:30 – 14.00 

030 – 4664 – 20 42 20
 Abschnitt 21, Moritzstr. 10 

030 – 4664 – 221 700 / 221 701
  Abschnitt 23, Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27 

030 – 4664 – 223 700 / 223 701
في غير ساعات العمل الرسمية: 110

Arabisch



EULALIA EIGENSINN E.V. مؤسسة
 المساعدة الذاتية وتقديم المشورة للنساء

030 – 335 11 91
www.eulalia-eigensinn.de

HÎNBÛN )اللغات الكردية، والتركية، والعربية(
 مركز التعليم والتدريب للنساء وعائالتهن

030 – 336 66 62
www.hinbun.de

 أرقام الطوارئ
لبرلين بالكامل

مؤسسة مركز حماية الطفل في برلين 
 KINDERSCHUTZ-ZENTRUM"

"BERLIN E. V.
المشورة والمساعدة في النزاعات العائلية

 الهاتف المجاني )من الساعة 9.00 – 20.00(
0800 111 0 444

www.kinderschutz-zentrum- 
berlin.de

االتحاد األلماني لحماية الطفل 
 DEUTSCHER" في برلين

 KINDERSCHUTZBUND LV
"BERLIN E. V.

المساعدة والمشورة في األزمات والعنف في 
األسرة

030 – 45 80 29 31
 www.kinderschutzbund-berlin.de

 – WILDWASSER مؤسسة
جمعية نبذ العنف الجنسي ضد الفتيات 

 Arbeitsgemeinschaft gegen"
 sexuellen Missbrauch an

"Mädchen e. V.
 –  مركز تقديم المشورة للفتيات
030 – 48 62 82 22

 –  عروض الدعم للنساء، والمخنثات
030 – 693 91 92

www.wildwasser-berlin.de

 BERLINER" جمعية شباب برلين
 "JUNGS

 مساعدة الشباب في حالة العنف الجنسي
 030 – 236 33 983

www.berlinerjungs.org

 KIZ – KIND" مؤسسة الطفل بؤرة االهتمام
 "IM ZENTRUM 

المساعدات االجتماعية العالجية لألطفال، والشباب، 
وعائالتهم في حالة التعرض لعنف جنسي

030 – 282 80 77

NEUHLAND E. V. مؤسسة
المساعدة لمن يعانون من الرغبات االنتحارية من 

األطفال والشباب
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 – 18.00

030 – 87 30 111
www.neuhland.net

سيارة إسعاف الحماية من العنف
 توثيق مجاني وطبي - قانوني لإلصابات. 

ُيمكن تقديم هذا التوثيق في المحكمة إذا أردت 
تقديم دعوى قضائية الحًقا. 
030 – 450 570 270

https://gewaltschutz-ambulanz.
charite.de/ambulanz/

مؤسسة مساعدة الضحايا بمدينة برلين 
"OPFERHILFE BERLIN E. V."

مركز تقديم المشورة للضحايا، والجرائم للنساء 
 والرجال، التجاوزات المباشرة

030 – 395 28 67
www.opferhilfe-berlin.de

BZfG "مركز برلين للوقاية من العنف" – 
 Berliner Zentrum 

"für Gewaltprävention e. V."
دعم أفق الحياة الخالية من العنف

030 – 95 61 38 38
www.bzfg.de

تقديم المشورة للرجال - لنبذ العنف
 Volkssolidarität," جمعية التضامن الشعبي(

)"LV Berlin e. V.
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 10.00 – 15.00 

030 – 785 98 25

الرعاية في حاالت الطوارئ 
مراكز تقديم المشورة والشكاوى في حالة وجود 

نزاع وعنف من األشخاص األكبر سًنا.
030 – 69 59 89 89

www.pflege-in-not.de

الناشر: 
إدارة حي سبانداو في برلين 

 قسم البناء، والتخطيط، والصحة، 
"QPK" وتطوير الجودة، والتخطيط والتنسيق

 ،13597 Berlin, Galenstraße 14 
هاتف 4035 90279 – 030

qpk@ba-spandau.berlin.de :البريد اإللكتروني
http://www.berlin.de/ba-spandau/ :اإلنترنت

تحريًرا في: نوفمبر 2017، النسخة الثانية عشرة، 5000 نسخة
www.andesee.de :التصميم

جميع المعلومات دون أدنى مسؤولية
متوفر باللغات:

األلمانية، واإلنجليزية، والتركية، والروسية، والعربية


