
 الوقاية من اإلدمان / المساعدات 
 الطبية في حالة اإلدمان في 

منطقة سبانداو
المشورة، والمساعدة، والدعم

قسم التدخل في األزمات

الخدمات النفسية االجتماعية )الخدمة اليومية(
13581 Berlin, Klosterstraße 36

030 – 90279 2355

 خدمات الطوارئ في مدينة برلين
 المقر في 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

هاتف الطوارئ – خدمة طوارئ اإلدمان
030 – 192 37

www.drogennotdienst.org

المشورة

 رابطة كاريتاس – 
لتقديم المشورة للشباب واإلدمان في سبانداو

13585 Berlin, Hasenmark 3
 030 – 666 33 630

www.caritas-berlin.de

VISTA في سبانداو – مركز تقديم المشورة 
لمدمني المواد الكحولية، والعقاقير الطبية في 

سبانداو
13597 Berlin, Carl-Schurz-Straße 31

spandau@vistaberlin.de
030 – 355 30 87 70

 "JUGENDAMT" مكتب رعاية الشباب
في سبانداو

 مركز تقديم المشورة لألسرة والتربية 
 Erziehungs- und"

"Familienberatungsstelle
030 – 90279 2448

مؤسسة يوحاّنا البروتستانتي 
 EVANGELISCHES"
 "JOHANNESSTIFT

مركز تقديم المشورة النفسية في سبانداو 
bs.spandau@evangelisches- 

johannesstift.de
030 – 3361 429

www.evangelisches-johannesstift.de

مركز تقديم المساعدة الذاتية

دوائر الوالدين، براندنبورغ - برلين 
مركز تقديم المساعدة الذاتية لذوي الواقعين تحت 

خطر اإلدمان، والُمدمنين 
الرابطة الوطنية في براندبورغ - برلين 

Landesverband Berlin-"
"Brandenburg EKBB e. V.

Hintze السيدة
0152 53116323

السيدة Schulz – المكتب:
030 – 25 75 97 29

www.ekbb.de

ُمدمن الخمر مجهول الهوية 
هاتف التواصل يومًيا من الساعة 17.00 – 21.30

030 – 453 71 99
نقطة االتصال بمدينة سيمنسشتادت  

www.anonyme-alkoholiker.de
 

 BLAUES" الصليب األزرق في ألمانيا
 "KREUZ IN DEUTSCHLAND E. V.

)المواد الكحولية(
 Spektefeld 26 13583، في Berlin 

 030 – 361 74 87
13595 Berlin, Pichelsdorfer Str. 79

030 – 364 315 31
www.blaues-kreuz.de

 منظمة "GUTTEMPLER" األلمانية – 
وسام )المواد الكحولية(

030 – 682 37 621
www.guttempler.de

Arabisch



االتحاد الصليبي لألسقفية في 
 KREUZBUND" برلين

"DIÖZESANVERBAND BERLIN E. V.
المساعدة الذاتية، ومركز المعونة لمرضى 

اإلدمان وذويهم
030 – 857 84380

www.kreuzbund-berlin.de

"DROGENLIGA E.V." ُملتقى الُمدمنين
الرياضة الخالية من المواد الكحولية، 

والمخدرات، والعنف
030 – 435 547 04

www.drogenliga.de

عروض أخرى

SPAX – العمل االجتماعي في الشوارع، نقطة 
االتصال، واألعمال الخاصة باألشخاص ذوي 

المشاكل المتعلقة بالمواد الكحولية
13585 Berlin, Schönwalder Straße 27

030 – 749 27 951
www.fixpunkt-berlin.de

مقرات الشرطة في مدينة سبانداو / مفوض 
الوقاية

 مفوض )مفوضة( شؤون الشباب
الخاص باإلدارة رقم 2 

030 – 4664 20 42 30
 مفوض الوقاية )مفوضة الوقاية( 

الخاص باإلدارة رقم 2
030 – 4664 20 42 00

Abschnitt 21, Moritzstr. 10
030 – 4664 22 10 40/ 43

Abschnitt 23, Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27
030 – 4664 22 30 40/ 42

www.berlin.de/polizei

مركز SIBUZ في سبانداو 
عروض المشورة من علماء النفس المدرسيين 

للوقاية من العنف، والتدخل في األزمات ُتقدم إلى 
التلميذات والتالميذ، واآلباء، وموظفي المدرسة 

 االثنين حتى الخميس
من الساعة 9.00 – 15.00

أيام الجمعة من الساعة 9.00 – 13.30
030 – 90279 5850

ُمنسقة الوقاية المدرسية
030 – 90279 5851

 
المركز المتخصص للوقاية من اإلدمان في برلين 

FACHSTELLE FÜR SUCHT-" 
PRÄVENTION BERLIN" ش.ذ.م.م.

030 – 293 52 615
www.berlin-suchtpraevention.de

HAUS LENNÉ – العيادة المتخصصة 
للعالج المتكامل لمدمني المواد 

Breitehornweg 51 – 54, 14089 Berlin
الثالثاء من الساعة 11:00 – 12:00

030 – 84 1898 0
www.haus-lenne.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


