
Registerstelle  Mitte                                                            مرکزی ثبت ترفد

                                           مرکزیثبت  دفتر
یا گرایش جنسی خود تبعیض شده اید؟ یا شما تبعیض  ملیت رنگ پوست، مذهب،ه خاطر بآیا 

وقایع تبعیض آمیز و افراطی راستگرایانه را ثبت  مرکزیثبت  دفتررا مشاهده کرده اید؟ 

در هر شود.  میکند. حوادث گزارش شده بطور ناشناس، جمع آوری، ارزیابی و منتشر می

جود دارد که می توانید حوادث تبعیض آمیز را  دفترجانبییک دفتر ثبت و چندین  منطقه

  گزارش دهید.

 

 

 درسآ
 

   .NARUD e.Vانجمن نارود
Brüsseler Straße 36, 13353 Berlin  

      Mobil: 0157 76318728 / 40757551 (030) تلفن:

     register@narud.org :ایمیل
www.register.narud.org 

 ساعات اداری

  15:00 – 10:00  :سه شنبه 

در و یونانی صحبت میکنیم. اسپانیاییما به زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، 

 شما می توانید از . در این رابطهدنزبان های دیگر نیز صحبت میشو مراکز جانبی

 کنید. سوال ما
  

 می توانید شما: مرکزیدر اداره ثبت 

  نژادپرستی، یهود سیتزی،  ضد  برای مثالگزارش یک حادثه تبعیض آمیز

، افراد گرایی، حوادث خصمانه یا ضد یهمجنسگرایی، ضد مسلمان

و اما د، نتهدید باشیا توهین و ، . این حوادث می تواند شامل حملهالنمعلو

 خسارت مالی یا برچسب زدن هم میتوانند گزارش داده شوند.همچنین 
 .یا و شما می توانید چنین حوادث را شخصی یا از طریق تلفن گزارش دهید

 طریق امیل ارسال کنید.   ن را ازآ و یک فورم را پرکنید
 را  ما می توانیم شمانمی دهیم، آ ارایه شماه ب یوره ضد تبعیضاما هیچ مش

  کنیم. معرفیوره ابه سازمان های مش

 

Gesundheitsamt Mitte 

http://www.register.narud.org/


Registerstelle Mitte                                                           مرکزیثبت  دفاتر

                                                ناحیه مرکزی ثبت دردفتر  دیگر دفاتر جانبی  

          
                              

Ban Ying e.V. بان یینگ انجمن             
  
Anklamer Straße 38, 10115 Berlin 

 oder 4406374 4406373 (030) تلفن:

 ying.de-info@ban :ایمیل

 

 Lotsenbrojekt "die brücke"  پروژه

( ارتباطی پل) لوتسه  
Müllerstraße 158, 13353  Berlin 

 60503098 (030) تلفن:

 دفتر جانبیهمچنین تمامی دفاتر حاضر 

 پروژه لوتسه هستند ثبت مرکزی

 Jugendmigrationsdienst Berlin Mitte 

 دفتر خدمات جوانان مهاجر برلین مرکزی
Sickingenstraße 20-28, 10553 Berlin 

 44032963 (030) تلفن:

 berlin.de-md.mitte@cjd :ایمیل

 گیفرهنگ در همسای انجمن

Kulturen im Kiez e.V.   

Utrechter Straße 36, 13347 Berlin 

 98327767 (030) تلفن:

 info@kulturen-im-kiez.de :ایمیل

  فرامرزی )ترانسی دنسی( انجمن

Transaidency e.V. 

Turmstraße 70, 10551 Berlin 

 99212536 (030) تلفن:

 kontakt@transaidency.org :ایمیل

 

  !Bastaباستا! ابتکاری شغلی برلین
Schererstraße 8, 13347 Berlin 

 bastaberlin@systemli.org :ایمیل

 

  .Karame e.Vکارامهنجمن ا

Wilhelmshavener Str.22,10551 Berlin 

 https://www.karame.de :ایمیل

 

 آنگس راین هلدخانه همسایگان 

 Kiezhaus Agnes Reinhold 

Afrikanische Straße 74, 13351 Berlin 

             .Inssan e.Vانجمن انسان

Gitschiner Straße 17, 10969 Berlin 

 20619639 (030) تلفن:

 info@inssan.de :ایمیل

  .Gangway e.Vنگ ویاانجمن گ

Buttmannstraße 15, 13357 Berlin 

 4626480 (030) تلفن:

 wedding@gangway.de :ایمیل

 Demokratie in Mitteدر مرکز یدموکراس

حضوری در دفتر کارخانه انجمن خیابان 

 اسلو
 طبقه همکف، کارگاه قدیمی، ورودی دوم
Osloer Straße 12, 13359 Berlin 

 49500526 (030) تلفن:

 info@demokratie-in-der-mitte.de:ایمیل

  کمک به قربانیانانجمن 
Opferhilfe Berlin e.V. 

Oldenburger Straße 38, 10551 Berlin 

 3952867 (030) تلفن:

 berlin.de-info@opferhilfe :ایمیل

 

عطف نقطهشرکت       
Wendepunkt gGmbH 

Gottschedstraße 4, 13357 Berlin 

 50571424 (030) تلفن:

 wendepunkt.de-info@team :ایمیل

 

Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin 

e.V.  

دفتر  | انجمن ایالتی برای خود کفایی برلین

  مشاوره ضد تبعیض گروه سنی یا معلوالن
Littenstraße 108, 10179 Berlin 

 27 25 59 27 (030)  تلفن:

   91 56 87 27 (030)   تلفن: 

 berlin.de-selbsthilfe-adb@lv :ایمیل

 

GLADT e.V. جی ال ای دی تی       انجمن

Lützowstr. 28, 10785 Berlin 

Gesundheitsamt Mitte 
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       info@kiezhaus.org :ایمیل

 

         11859839 – 0152تلفن: 

       info@gladt.de :ایمیل
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mailto:info@gladt.de

