
Registerstelle Mitte                     ميتي" وثيقتال زمرك"                                      

  "ميتي"التوثيقمركز

أو  ،كئأو منش ،أو دينك ،بسبب لون بشرتك رضت لألذى من جراء التمييزعهل ت
     أحدهم؟؟ أو ربما الحظت تمييزا لدى ميولك الجنسي

عمل على الحوادث المسجلة ي  . حوادث التمييز والتطرف وثقي ""ميتي التوثيقمركز 

.نشرهامن ثم و ، وتقييمها ،وعلى تجميعها ،جعلها سرية   

حيث  ،تابعة له أخرى عدة مراكزيوجد و ،توثيقفي كل منطقة مركزية يوجد مركز 
 يمكنكم التبليغ عن حوادث التمييز. 

 

 

 العنوان 
 

NARUD e.V. جمعية   

Brüsseler Straße 36, 13353 Berlin  

:الجو   76318728 0157   / (030) 40757551       هاتف

 register@narud.org      إيميل

www.register.narud.org 

 دوام العمل 

بعد الظهر  3 ا ـصباح   10          :الثالثاء    

في المراكز التابعة لنا  اليونانية.وسبانية، نكليزية، الفرنسية، اإلنتكلم األلمانية، اإل
  يتكلمون لغات أخرى أيضا. نرجو منكم االستفسار لدينا عن هذا األمر.

  

التوثيق "ميتي" يمكنك أنفي مركز   

 عداء السامية، عداء صرية، عنحوادث ال ،مثلزتميي ةعن حادث تبلغ

،   (LGBTIQ )الغجر، عداء المسلمين، التطرف، عداء المثلية الجنسية

عداء المعوقين. يمكن أن تكون هذه الحوادث عبارة عن اعتداء جسدي، 

أو إهانات، أو تهديد، وقد تكون أيضا أضراًرا في الممتلكات الشخصية 

 أو ملصقات عدائية. 
  يمكنكم التبليغ عن الحادثة شخصيا أوعبر الهاتف، أو ملء استمارة

 وارسالها بواسط البريد االلكتروني )إيميل(. 
 ولكن بإمكاننا مساعدتكم في  ، ز نقدم مشورة لمناهضة التميينحن ال

  التواصل مع مراكز مشورة.

Gesundheitsamt Mitte 
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Registerstelle Mitte                                                                            التوثيقمركز 

""ميتي  

منطقة "ميتي" التوثيق في المراكزالتابعة لمركز  

Ban Ying e.V. جمعية 

Anklamer Straße 38, 10115 Berlin 

  هاتف    4406373 (030)  أو  4406374

 info@ban-ying.de      إيميل

Lotsenprojekt ,,die brücke“ 

المرشدين "الجسر"   مشروع 

Müllerstraße 158, 13353  Berlin 

 (030) 60503098     هاتف 

مشروع المرشدين لكل المكاتب التابعة 
في هذا العنوان هي مراكز تابعة لمركز 

"ميتي"التوثيق    

  خدمة الشباب المهاجر برلين "ميتي"

Sickingenstraße 20-28, 10553 Berlin 

 (030) 44032963      هاتف

md.mitte@cjd-berlin.de      إيميل

Kulturen im Kiez e.V. جمعية 

Utrechter Straße 36, 13347 Berlin 

 (030) 98327767      هاتف

info@kulturen-im-kiez.de      إيميل

Transaidency e.V. جمعية 

Turmstraße 70, 10551 Berlin 

  هاتف    99212536 (030) 

kontakt@transaidency.org      إيميل 
 

  Basta!مبادرات العاطلين عن العمل 

 برلين
Schererstraße 8, 13347 Berlin 

 bastaberlin@systemli.org   إيميل

   
Karame e.V. جمعية 

Wilhelmshavener Str.22,10551 Berlin 

https://www.karame.de اإلنترنت   

 

Kiezhaus Agnes Reinhold 

Afrikanische Straße 74, 13351 Berlin 

Inssan e.V. جمعية 

Gitschiner Straße 17, 10969 Berlin 

 (030) 20619639      هاتف

 info@inssan.de      إيميل

Gangway e.V Team Wedding 

Buttmannstraße 15, 13357 Berlin 

 (030) 4626480      هاتف

wedding@gangway.de      إيميل

Demokratie in der Mitte 
Vor-Ort-Büro in der Fabrik Osloer 

Straße e.V.  
EG, Alte Werkstatt, Eingang 2  

Osloer Straße 12, 13359 Berlin 

 (030) 49500526      هاتف

-info@demokratie-in-derإيميل

mitte.de    
Opferhilfe Berlin e.V. 

 جمعية مساعدة الضحايا

Oldenburger Straße 38, 10551 Berlin 

 (030) 3952867     هاتف 

info@opferhilfe-berlin.de      إيميل

Wendepunkt gGmbH 

Gottschedstraße 4, 13357 Berlin 

 (030) 50571424      هاتف

       info@team-wendepunkt.de إيميل
 

Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin | 

e.V   جمعية للمشورة ضد التمييز
Antidiskriminierungsberatung Alter 

oder Behinderung  

  للمسنين وذوي اإلعاقة    
Littenstraße 108, 10179 Berlin 

  (030) 27 59 25 27      هاتف

 (030) 27 87 56 91          أو

 adb@lv-selbsthilfe-berlin.de    إيميل
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   info@kiezhaus.org  جمعية .GLADT e.V     إيميل

Lützowstr. 28, 10785 Berlin 

  0152 – 11859839      هاتف

    info@gladt.de      إيميل
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