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4 Grußwort                                                                                                                            

 الترحيب

 

الجديدة تي البرلينيةعزيز  
الجديد يبرلينال عزيزي  

 

 منطقة  يف يعيش . نبرلي في "ميتي"  منطقة في حارا ترحيبا بكم أرحب

 .دولة 170 من أكثر منينحدرون  اشخص   380.000 حواليميتي" "

 لذلك. الجيران بين المتسامح التعايش فيوكذلك  ،أحيائنا فييظهر جليا  الثقافي التنوع هذا
ا أنت أنك من متأكد نافأ  كما أنه يسعدنا أن تثريا، هن بيتك في بأنك قريب ا ستشعر أيض 

 العديد تنظيم إعادة ،خاصة   األولى واألشهر األسابيع في عليك .وأفكارك بتاريخك منطقتنا

يكون عليك زيارة س األحيان من كثير فيو . على مختلف األصعدة حياتك فياألمور  من

شؤون ب المتعلقة األمور من العديدائرة المركزية لمنطقة "ميتي" تنظم الد . الدوائر الرسمية

 طلبتقديم  تريد ، أومكان إقامتك تسجيل إلى بحاجة كنت إذا المثال، سبيل على: المواطنين
. األسرة شؤون في دعم إلى تحتاج أو. لتسجيل طفلك في الحضانة قسيمة على للحصول

 ، تقديم المشورة مراكز من كبير عدد مع نطقةلما تعمل الدائرة المركزية في هذا األمرل

  العديد من الجمعيات.مع وكذلك 

 

مراكز االتصال والخدمات التي  جميع منا بجمع عناوينق وجهتك، إيجاد عليك لنسهل

تقدمها الدائرة المركزية  لمنطقة "ميتي" في هذا الكتيب. لقد وفرنا لك هذا الكتيب في نسخ 

ي حال كنت ال تجيد اللغة األلمانية مترجمة إلى اللغات اإلنجليزية والعربية والفارسية ف

 بعد.  

 وذوي المبادرات الفردية، ،لمتطوعينا ب كل منييمكن أن يستفيد أيضا من هذا الكت
  . والهجرة الالجئين أعمال في المشاركة والمنظمات

 يالتنا وزمالئنازم  تواصل معال في لترددا عدمونرجو منك  . هذا عرضنا الستخدام ندعوك 
أواستفسارات. أسئلة لديك تكان إذا  

على للتحميل متاح اللغات تعددالم الكتيب  
 https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-

verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/  

: اإللكتروني الموقع على الحالية والعروض  المعلومات من مزيد على العثور يمكنك  
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und verwaltung/beauftragte/integration/ 

  :اإلجابة على أسئلتكم واستفساراتكم مكتب الترحيب يسعدنا في
willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de 

!سليمة جيرة أجل من   

   

 

منطقتك عمدة  
2019 أيار 8 برلين،  

Stephan von Dassel 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und%20verwaltung/beauftragte/integration/
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ميتيئرة المركزية في" االد في لالجئين االتصال مراكز "   

محتوياتال  

٦ _____________ Gesundheitsamt Mitte -   "ميتي" الشؤون الصحية دائرة

ة يالصح دائرة الشؤون تنسيق المسائل المتعلقة بالالجئين في ........................ …٦  

السرطان لمرضى مركز المشورة لألشخاص ذوي اإلعاقة و ............................ ٧  

 مركز المشورة لتنظيم األسرة والحمل   ...................................................... ٨

الطفل  لتعزيز نمو مركز المشورة ..........................................................١٠   

١١ ............................................. STI-HIV- الصحة الجنسية المشورة في مركز    

 مركز مشورة برلين لألشخاص ذوي اإلعاقات البصرية  ............................... ١٢

ة يحماية الصحالالطبيعية والكوارث  ، الحماية الصحية فيالحماية من العدوى ..... ١٣

  البيئية 

١٤ ..................................................... (KJGD)  شبابوال األطفالخدمة صحة   

١٦ ............................................ (KJPD)    شبابخدمة الطب النفسي لألطفال وال

١٧ ..................................................... (SpD) خدمة الطب النفسي االجتماعي   

١٨  ........................................ Zahnärztlicher Dienst - خدمة طب األسنان 

١٩  __________________  Jugendamt Mitte - ميتي" الشباب دائرة"  

   ي"ميتبرلين "  الشباب دائرة التنسيق من أجل االندماج والالجئين في ............... ١٩

   ي"ميت"في برلين  الشباب دائرة المبكرة في اتتنسيق المساعد ........................ ٢٠

٢١ ...................................................................    والتربوي اإلرشاد األسري

   محليجتماعي الاإل رشاداإل خدمة ........................................................... ٢٣

في المدارس االبتدائية  ضافيةاإلالدعم والرعاية  - الرعاية النهارية لألطفال ........ ٢٥  

٢٧ __ Amt für Bürgerdienste " تي"ميدائرة خدمة شؤون المواطنين في منطقة    

   دائرة شؤون المواطنين سائل المتعلقة بالالجئين فيمال في تنسيقال .................... ٢٧

المواطنين الالجئين  دائرة شؤون ............................................................ ٢٨   

file://///bamifs01/Groups/groups/Jug_Integration/20190508_Willkommensmappe%20aktualisiert.docx%23_Toc24376143
file://///bamifs01/Groups/groups/Jug_Integration/20190508_Willkommensmappe%20aktualisiert.docx%23_Toc24376155
file://///bamifs01/Groups/groups/Jug_Integration/20190508_Willkommensmappe%20aktualisiert.docx%23_Toc24376155
file://///bamifs01/Groups/groups/Jug_Integration/20190508_Willkommensmappe%20aktualisiert.docx%23_Toc24376161


 

المواطنين الالجئين  شؤون دائرةمكتب العودة في  ....................................... ٣٠ 6   

٣١ ................................................... Bürgeramt -     ينالمواطندائرة شؤون 

٣٣ ................................................ Standesamt - األحوال للشخصية دائرة   

٣٥ __________________ Amt für Soziales -    االجتماعية دائرة الشؤون

االجتماعية  لشؤونا دائرةالخدمة االجتماعية العامة في  .............................. ٣٥   

  جئينالال مراكز إقامةالعمل االجتماعي لالجئين في  .................................  ٣٦

إلقامةل أماكنتأمين  .......................................................................... ٣٧   

٣٩……. ............................................ …AsylbLG/ لمشردين اخدمة مركز   

٤١ ___________ Schulamt Mitte - في"ميتي" دائرة شؤون المدارس  

المدارس االبتدائية في  تسجيلمعلومات حول ال ......................................... ٤١   

  تكميليةس الارمعلومات حول التسجيل في المد ......................................... ٤٢

    ي"ميت" من التعليم والثقافة مزيد لل دائرة _____________________ ٤٥

٤٥ ................................... Stadtbibliothek Mitte -    ي"ميت" المكتبة العامة 

اللغة األلمانية لالجئين  في دورات – المدرسة العليا للمواطنين ...................... ٤٧   

٤٩ ................................ Fanny Hensel -  فاني هينسيل" مدرسة الموسيقى"   

٥١ ________________________ Wilkommensbüro - مكتب الترحيب  

قضايا الالجئين  في تنسيقال –مكتب الترحيب  .......................................... ٥١   
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7 Gesundheitsamt Mitte                                              يميت" ةيالصحدائرة الشؤون"  

 دائرة الشؤون في الالجئين قضايا في ما يتعلق بأبرز تنسيقال
  الصحية

 

نوانالع  

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

المسؤولالموظف    

Przyborowski      السيدة 

  هاتف      42636 – 9018 (030) 

 فاكس        488-42636 – 9018 (030) 

 nina.przyborowski@ba-mitte.berlin.de        إيميل  
 

 المواصالت

 U Turmstr   إلى U9   :ر . القطا   

       Rathaus Tiergarten إلى   : الباص       123 ,101 ;245  

   U Turmstr  إلى 187, TXL, M27                      

 

 

B       االحتياجات الخاصة ألصحاب الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى     
 

   مكن تنظيم األمر لتوفير ي األخرى للغات . لفرنسيةا، اإلنجليزية: اللغوية الوساطة

 ترجمة من المكان عبرالهاتف.ال راءمترجمين، أو إج
 

 

  

Gesundheitsamt Mitte 

 الالجئين إقامة مراكز في العاملين والمتطوعين الموظفين دعم، 

يتعلق  في ما ،ي"ميت" نطقةمفي  الدائرة المركزية في العاملين وكذلك

 ن.لالجئي الطبية الرعايةحول  بالمعلومات
 الصحي نظامبال ما يتعلق فيرشادي الدور اإل 
 توفير المعلومات بلغات متعددة  
 مراكز إقامة  الصحية في الرعاية القيام بندوات توجيهية حول

 الالجئين
  المواعيد هاتفيا االتفاق على يتم 

 

mailto:nina.przyborowski@ba-mitte.berlin.de


 

8 Gesundheitsamt Mitte                                                        "  يميت" ةيالصح الشؤون دائرة  

السرطانلمرضى و اإلعاقة ذوي لألشخاص المشورة مركز  

 

 العنوان
Berlin ,L 10559  في الطابق الثالث  Turmstr. 21, مبنى M, مدخل 

 

  هاتف 43287 / 45181 – 9018 (030) 

 فاكس                 488-43287 – 9018 (030) 

  bfb@ba-mitte.berlin.de                  إيميل   
 

 المواصالت
  ( U Turmstr (  يوجد مصعد  إلى   U9 لقطار:ا   

   Turmstr./Lübecker Str إلى     :الباص             101 187 123

  U Turmstr إلى  N40 101 123 187 M27                      . 
 

ألصحاب االحتياجات الخاصة الحواجز من خاليمدخل إلى المبنى وجد ي             

B 

 

المفتوح العمل دوام  

ا 9  :الثالثاء اظهر   12 ـ صباح    

 

الهاتف عبر دوام العمل  

ا 9: الخميس اظهر   12 ـ صباح   
 

  مكن تنظيم األمر لتوفير ي األخرى للغات .والتشيكية اإلنجليزية: اللغوية الوساطة

      ترجمة من المكان عبر رالهاتف.المترجمين، أو إجراء 
 

 

  

في ما يخص:  المنزلية الزيارات وخاللتقديم المشورة للبالغين خالل الدوام،    
 

 المرضباإلعاقة و المتعلقة المشاكل حول سئلةاأل 
 الشديدة عاقةإلاألشخاص ذوي ا بطاقة)تقديم الطلبات:  في المساعدة، 

مساعدات الوسائل العناية الشخصية، المساعدة في االندماج، 

 جتماعية(.  اإل
 تواصل مع مجموعات تعنى بموضوع المساعدة الذاتية.وساطة لل  

 

mailto:bfb@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:bfb@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

9 Gesundheitsamt Mitte                                            " يميت" ةيالصح الشؤون دائرة  

   والحمل األسرة لتنظيم المشورة مركز

 

     التالية الصفحة في العنوان انظر

 

  

 األسرة تنظيم طرق حول طبية مشورة  
 المنخفض الدخل لذوي الحمل منع وسائل تكاليفالتكفل ب  
 غير المؤّمنات  للنساء الحمل منع وسائل إجراء الفحص الطبي ووصف

 صحيّا
 غير المؤّمنات صحيّا الحوامل للنساء والفحص الطبي الطبية الرعاية  
 واالجتماعية الطبية المسائل في الحمل أثناء والمساعدة المشورة 

  واالقتصادية
 على  للحصول الدعم في تقديم الطلباتو االجتماعي النفسي الدعم

  مساعدات مالية أثناء الحمل
 إصدارتقديم المشورة في حالة عدم الرغبة في المحافظة على الجنين، و 

والمشورة في من قانون العقوبات،  219 للمادة وفق ا االستشارة إفادة

 االستفسارات حول سرية الولالدة
 



 

10 Gesundheitsamt Mitte "يميت" ةيالصح الشؤون دائرة                                           

عنوانال  

Ruheplatzstr. 13, 13347 Berlin 

 

  هاتف 44235 – 9018 (030) 

 فاكس  44220 – 9018 (030) 

 zentrum-familienplanung@ba-mitte.berlin.de               إيميل 
 

 المواصالت

   U Leopoldplatz إلى   U9 ,U6   القطار :   

   U Leopoldplatz إلى   : الباص       120 ,147 ,221 ,247 ,327  

 

B      ألصحاب االحتياجات الخاصة الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى  

  العملدوام 
مساء   6 ـ اظهر   2        :االثنين  

ا 9       :الثالثاء اظهر   12 ـ صباح   

ا 9      :الخميس اظهر   12 ـ صباح   

:االتفاق حسب فقط المواعيد  

 الطبي فحصلوا المشورة T (030) 9018 – 44235                                                   
  الحوامل المشورة للنساء T (030) 9018 – 44115                                               
 ينبخصوص قرار المحافظة على الجن المشورة     T (030) 9018 – 44115   

   الرومانية البلغارية، التركية، العربية، اإلنجليزية،: اللغوية الوساطة . 

ترجمة من المكان المكن تنظيم األمر لتوفير مترجمين، أو إجراء ي األخرى للغات

.عبر الهاتف  

  

mailto:zentrum-familienplanung@ba-mitte.berlin.de


 

11 Gesundheitsamt Mitte                                          "  يميت" ةيالصح الشؤون دائرة  

الطفل نمو لتعزيز المشورة مركز  

 

عنوانال  
Rathaus Tiergarten بلدية المبنى   

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

  هاتف 45183 – 9018 (030) 

 فاكس  488-45183 – 488 9018 (030) 

 beratungrisikokinder@ba-mitte.berlin.de          إيميل  
 

 المواصالت

     U Turmstr إلى    U9          القطار :  

   Rathaus Tiergarten إلى   : الباص         123 ,101 ;245  

                   U Turmstr.  إلى 187  ,TXL ,M27                          

 

    B  ألصحاب االحتياجات الخاصة الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 
 

  العمل دوام
االتفاق حسب فقط المواعيد  

 

   مكن تنظيم األمر لتوفير ي األخرى للغات .البولونية ،اإلنجليزية: اللغوية الوساطة

 ترجمة من المكان عبر الهاتف.المترجمين، أو إجراء 

 

  

 منلذين يعانون ا لألطفال والعالجي المتخصص الطبي صالتشخي 

مولودين ال ألطفالاأو ،عقلية/  جسدية عاقةو من إأ النمو في التأخر

 المدرسة. دخول سن إلى الوالدة منوذلك والدة مبكرة، 
 الرعاية مقدميلو واألمهات لآلباء الشامل والتوجيه المشورة. 
 وضع األطفال الذين عليهم االندماج لتحديد إمكانية حاجتهم  تقييم

   للخضوع لعالج.
 العالج) العالج الجماعيو الفردي خاصة العالج حاالت في 

 .(عالج النطق، العالج بالموسيقى ، العالج الحركي  ،فيزيائيال
 

mailto:beratungrisikokinder@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:beratungrisikokinder@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

12 Gesundheitsamt Mitte                                                          " ةيالصح الشؤون دائرة 

يميت"  

STI-HIV – الجنسية للصحة مركز المشورة  

 

عنوانال  

Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin 

 

  هاتف 30 69 96 63 2 (030) 

 فاكس  50 69 96 63 2 (030) 

 sti-hiv-bera@ba-mitte.berlin.de             إيميل   
 

 المواصالت

   U Kurfürstenstraße إلى  U1    :القطار    

U Bülowstraße  إلى  U2         

   Potsdamer Platz   إلى  S1, S2, S25     :  القطار  

 Lützowstr./ Potsdamer إلى Str M48, M85       :الباص 
 

B      يوجد مدخل إلى المبنى خالي من الحواجز ألصحاب االحتياجات الخاصة   
 

  العمل دوام
بعد الظهر 3 ـ اظهر   12  : االثنين  

مساء   6 ـ بعد الظهر 3  : الثالثاء  

مساء   6 ـبعد الظهر  3 : الخميس  

ا 9  : الجمعة اظهر   12 ـ صباح   

 

  مسبقتتم فقط وفقا لموعد  الطبية والمواعيد االستشارات
 

   مكني األخرى للغات. يزية، التايلندية، التركيةاإلنجل: اللغوية الوساطة 

.ترجمة من المكان عبر الهاتفالتنظيم األمر لتوفير مترجمين، أو إجراء   

 

  

 سيدا( ال)لمرض سري  فحص HIV- 
  الجنسية، ات معلومات حول األمراض التي تنتقل من جراء العالقتقديم

وسبل الحماية منها، تقديم المشورة، إجراء الفحص الطبي وتقديم 

 العالج عند الضرورة
 

mailto:sti-hiv-bera@ba-mitte.berlin.de


 

13 Gesundheitsamt Mitte                                                          " ةيالصح الشؤون دائرة 

يميت"  

 إعاقات من يعانون الذين لألشخاص برلين مشورة مركز

 بصرية

عنوانال   
10559 Berlin , J  ،مدخل  M  Turmstr. 21،  مبنى 

 

 هاتف  45246 – 9018 (030) 

 فاكس             45252 – 9018 (030) 

 bfs@ba-mitte.berlin.de              إيميل  

 المواصالت

   ( مصعد يوجد ال )  U Birkenstraße إلى U9          :القطار 

       ( مصعد يوجد )  U Turmstr.                                       U9 إلى 

    Havelberger Straße الباص:               M27   إلى  

 U Turmstr.  إلى TXL  ,245   

      Turmstr./Lübecker Str. 245 ,101 ,187 ,123           

                            ( المبنى في أطول لفترة المشي )                      

B       الخاصة االحتياجاتيوجد مدخل إلى المبنى خالي من الحواجز ألصحاب 
                                 

  العمل دوام
الهاتف عبر فقط تعطى المواعيد  

ا 8:30    :األربعاء الثالثاء، االثنين، بعد الظهر 3 ـ صباح   

ا 8:30                          :الخميس بعد الظهر 5 ـ صباح   

ا 8:30                           :الجمعة ظهر 1 ـ صباح   

 

   مكن تنظيم األمر لتوفير مترجمين، أوي األخرى للغاتنكليزية.  الوساطة اللغوية: اإل 

  المكان عبر الهاتف.  منإجراء الترجمة 

:البصرية ة اإلعاق ذوي ألشخاصبا يع متعلقةمواضمشورة بما يخص    

  مخصصاتل اإلقليمي لقانونل وفق اتقديم الطلبات وتوضيح الحقوق،  •
   الشديدة اإلعاقة ذوي األشخاص َووفق ا لحقوق ،الرعاية

  والكترونية بصرية وسائل مساعدةب تحسين البصر إمكانيات •
  متخصصطبي  تقييم •
والمدرسة  والحضانة، األسرة، في الدعم فرص حول معلومات •

 دعمتقديم ال وكذلك،  البصر ضعف من يعانون الذين لألطفال

   . والمربين ،والمعلمين ،هلألل
 التأهيل وإعادة المساعدة في االندماج تدابيرال حول معلومات •

mailto:bfs@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:bfs@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

14  
 

Gesundheitsamt Mitte                                                          " ةيالصح الشؤون دائرة 

يميت"  

 حمايةالو الكوارث في الطبية مكافحةالو العدوى، ضد الحماية
  البيئية ةيالصح

 

عنوانال   
Kapweg 3, 13405 Berlin 

 

  هاتف     33208 – 9018 (030) 

 فاكس    33254 – 9018 (030) 

 hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.de     إيميل  

 

 المواصالت

    ( مصعد يوجد )   U Kurt-Schumacher-Platz إلى  U6 : القطار   

 Kapweg 128 ,125   :الباص 
    Julius-Leber-Kaserne  M21 ,128        

U Kurt-Schumacher-Platz X21 ,N6 ,M21 ,221 ,128 ,125,122                      

 

الهاتفية اإلتصاالت تلقي مواعيد  
ا 9   :االثنين بعد الظهر 3 ـ صباح   

ا 9 : الثالثاء بعد الظهر 3ـ  صباح   

ا 9: األربعاء بعد الظهر 3 ـ صباح   

ا 9: الخميس   بعد الظهر 3ـ  صباح 

ا 9 : الجمعة بعد الظهر 2 ـ صباح   

مسبق تفاقكذلك وفقا الو  
 

  مترجمين، يمكن تنظيم األمرعند الحاجة لتوفير : اللغوية الوساطة 

  .المكان عبر الهاتف منالترجمة  إجراءأو 

   مراكز اإلقامة  في النظافة متطلبات بشأن المشورة تقديم •

  الالجئين إقامة في مراكز المعدية لتفادي األمراض النظافة مراقبة •

 األمراض انتقال حول كيفيةتوضيحية  بتدابير وواجراءاتالقيام  •

  منها والوقاية المعدية

 من قبل المسؤولين في مراكز الالجئين المعدية األمراض عن يغبلالت •
 (IfSG §§ 33-36) العدوى من حمايةال لقانون وفق ا

 

mailto:hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.deإيميل
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16 Gesundheitsamt Mitte                                                         "  ةيالصح الشؤون دائرة 

يميت"  

 (KJGD) شبابوال لاطفاأل صحة خدمة  

 
 

. التالية الصفحة في العنوان انظر   

  

:المثال سبيل على ،18 سن حتى والمشورة الطبي الفحص   

 صحيا المؤّمنينغيرشباب وال لألطفال 
 أو الحضانة  ،عند االلتحاق بالمدرسة 
 وإجراؤها عند الحاجة  وقائية اتفحوص من ضرورة إجراء تحققال 
 اللقاحات إجراء األمر، لزم وإذا اللقاحات، بشأن المشورة تقديم     
 واضطرابات النمو الصحية الضطراباتا بشأن المشورة 

انهاء السنة الثانية من عمر الطفل: حتى التربوية االجتماعية المشورة  

 من والوقاية نمو، وال ،والتغذية ،الرعاية بشأن المشورة تقديم 

 الطفولةمرحلة  في الحوادث
 طفل والدة بمناسبة منزلية زيارة  
  بعد الوالدة المبكرة الفترة فيالوساطة في الحصول على المساعدة     

 (لةقاب: مثل،  )أو االلتحاق بمجموعة تضم األهل واألطفال   
 مشاكل في حال وجود دعمالو المخصصات القانونية، حول معلومات 

  إقتصادية
 بالتعاون األطفال حمايةالعمل على و ،أزماتي حال وجود ف التدخل 

  لشبابا شؤون دائرة مع
 



 

17 Gesundheitsamt Mitte                                                       "   الشؤون الصحية دائرة

يميت"  

عنوانال  

Rathaus Tiergarten   بلديةال مبنى

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

Alt-Mitte و  Wedding  االتصال في منطقتي 

 هاتف     46131-/46130 – 9018 (030) 

 فاكس    45266 – 9018 (030) 

 kjgd@ba-mitte.berlin.de   إيميل  

 

Tiergarten  االتصال  في منطقة  

  هاتف    33216-/33213 – 9018 (030) 

 فاكس    33305 – 9018 (030) 

 kjgd@ba-mitte.berlin.de     إيميل 
 

 المواصالت
 U Turmstraße  إلى U9 : القطالر  

   Rathaus Tiergarte : الباص 123 ,101 ,245  إلى   

U Turmstraße   TXL ,M27,  187 لىإ 
 

B     الخاصة لي من الحواجز لذوي االحتياجاتاخل إلى المبنى خديوجد م     .  
 

العمل  دوام  

.يرجى االستفسار عن طريق الهاتف  
 

   يمكن تنظيم  االنكليزية، التركية، البولونية، العربية. للغات األخرى: اللغوية الوساطة

  أو إجراء الترجمة  من المكان عبر الهاتف. مترجمين، األمر لتوفير
 

 
  

mailto:kjgd@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:kjgd@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:kjgd@ba-mitte.berlin.deإيميل
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(KJPD) والمراهقين لألطفال النفسي الطب خدمة   

عنوانال   

Rathaus Tiergarten مبنى البلدية 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

  Urbanski  السيدة / Werner  السيد ة / Grundmann :التسجيل  السيدة  

 هاتف    33250- / 33242- / 33241 – 9018 (030) 

 فاكس    32306 – 9018 (030) 

 kjpd@ba-mitte.berlin.de   إيميل  

 المواصالت 

     U Turmstr إلى U9  :. القطار   

     Rathaus Tiergarten : الباص    245; 101, 123 إلى   

                U Turmstr . إلى   187 ,TXL ,M27      

. 

B        المبنى خالي من الحواجز ألصحاب االحتياجات الخاصةيوجد مدخل إلى   
 

 

العملدوام   
عبر الهاتف    

ا 10 :الجمعة إلى االثنين من بعد الظهر 2 ـ صباح   

 

المفتوح العمل دوام  
مساء   5:30 ـ الظهربعد  3:30                  :الخميس  

 

   .ألمر لتأمين ا تنظيم مكنالم للغات األخرى من  الوساطة اللغوية: اإلنجليزية

  .المكان عبر الهاتف منترجمة ال إجراء أو .مترجمين
  

 ولياءألو عاًما 18 سن حتى لألطفال والنفسي الطبي والفحص اإلرشاد

:بـ يتعلق فيما أمورهم  

 وكذلك السلوكية والمشاكل اضرابات النموأو لنفسيةا االضطرابات 

    النفسية الجسدية مشاكلال
 ل النفسيةمشاكالمساعدة في التغلب على وال األزمات في التدخل  

 الطارئة
 الدعم في تقديم المساعدة المناسبة وفقا  لقانون الشؤون االجتماعية  

(SGB)  
 

mailto:kjpd@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:kjpd@ba-mitte.berlin.deإيميل
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يميت  

(SpD) االجتماعية يةالنفس الخدمة  

 
 

:Wedding  نقطةم   

Westhafenstr. 1, 13353 Berlin 

214   لتسجيل: الطابق الثاني، غرفةا

عنوانال  
:Tiergarten نقطةم  

Tiergarten بلدية المبنى   

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

128التسجيل: الطابق األول، غرفة   

 

 هاتف 45212 – 9018 (030) 

 فاكس 45212 488 – 9018 (030) 

sozialpsychdienst@ إيميل 
 ba-mitte.berlin.de 

 هاتف  33268 – 9018 (030) 

 فاكس 33248 488 – 9018 (030) 

 sozialpsychdienst@ إيميل 
 ba-mitte.berlin.de 

 

 المواصالت 

   U Westhafen  إلى U9    : القطار

Westhafen القطار:   S 42 ,S 41  إلى   

 

 المواصالت 

   U Turmstraße  إلى U9 : القطار   

 إلى   245 ,101 ,123 الباص:
Rathaus Tiergarten;  

187, TXL, M27 إلىu Turmstraße  
    Bوجد مدخل إلى المبنى خالي من ي

  الحواجز لذوي االحتياجات الخاصة

نقطتينمال في العمل دوام  

 لالتصال عبر الهاتف
ا 8       :الجمعة إلى االثنين من بعد الظهر 4 ـ صباح   

المفتوح العمل دوام  
ا 9                         : الثالثاء ظهرا   12 ـ صباح   

بعد الظهر 4 ـ ظهرا   2                         :الخميس  

النفسية الطارئة،  الطبية الرعايةتقديم و، األزماتالتدخل في حاالت  •

تأمين مكان لإلقامة، واجراء تدابير الحماية وفقا لقانون  بما في ذلك

المساعدة وإجراءات الحماية في حاالت األمراض النفسية في حال 

 وجود خطر ذاتي أو خطر غيري

في تدابير المساعدة على االندماج  والمباشرةتقديم المشورة  •

لذين واألشخاص ا بأمراض نفسية وعصبية،  لألشخاص المصابين

، يتم ذلك ألشخاص ذوي اإلعاقات اإلدراكيةلو اإلدمان، يعانون من 

عن الحالة. )مسؤولية  المسؤولةهي  في حال كانت منطقة " ميتي"

المنطقة تتحدد وفقا للشهر المولود فيه الشخص المسؤول عن العائلة: 

 منطقة "ميتي" مسؤولة عن مواليد شهر كانون الثاني.( 
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   ألمر لتأمين ا تنظيم مكنالم للغات األخرى من. التركية ،اإلنجليزية: اللغوية الوساطة

 .الترجمة عبر الهاتف خدمةستخدام إ أو .مترجمين
Gesundheitsamt Mitte                                                       "   ةيالصح الشؤون دائرة 

يميت"  

  طب األسنان خدمة

 

عنوانال  

10559 Berlin ,M  Turmstr. 21,  مبنى 

 

 هاتف    45193 – 9018 (030) 

 فاكس   45193 9018-488 (030) 

 zahnaerztlicherdienst@ba-mitte.berlin.de   إيميل  

 

 المواصالت

 ( مصعد اليوجد)   U Birkenstraße  القطار:         U9 إلى 

  ( مصعد يوجد ) U Turmstr. إلى U9                  

 Havelberger Straße   إلى  M27     :الباص   

             U Turmstr. إلى  TXL 

,245  

 Turmstr./Lübecker Str 245, 101, 187, 123                  

    ( المبنىالمشي لفترة أطول في  )    

 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي زالحواج من خالي إلى المبنى مدخليوجد 
 

العملدوام   
مواعيد فقط وفقا التفاق مسبقال  

    .أو األمر لتأمين مترجمين، يمكن تنظيمللغات األخرى الوساطة اللغوية: اإلنجليزية 

 .الهاتف عبر المكان منترجمة ال إجراء
 

  

 ،ومراكز فحص دوري سنوي لألسنان في الحضانات، والمدارس 

  الرعاية اليومية

  والمدارس ،في مراكز الرعاية النهاريةطب األسنان الوقائي ،

 والحضانات )نظافة الفم، التغذية، أهمية مادة الفلوريد لصحة األسنان(                       

 تقويم األسنان إرشاد في موضوع  

 األسنان في مواضيع وأسئلة تتعلق بطب المواطنين إرشاد  

  عالج األسنانيتم ال  
 

mailto:zahnaerztlicherdienst@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:zahnaerztlicherdienst@ba-mitte.berlin.deإيميل
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ي" بشأن اإلندماج ميت" رلينب الشباب دائرةي ف التنسيق

   والالجئين 

 
عنوانال  

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

المسؤول لموظفا   

Walz السيد 

 هاتف    23348 – 9018 (030) 

 فاكس   24128 – 9018 (030) 

 f.walz@ba-mitte.berlin.de   إيميل  
 

 المواصالت

   U Schillingstraße إلى U5 : القطار  

 Büschingstraße إلى M8 ,M6 ,M5   :الترا م 
 

    B  الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالي إلى المبنى مدخليوجد.  
 

    :أو األمر لتأمين مترجمين، . للغات األخرى يمكن تنظيماإلنجليزية الوساطة اللغوية 

  .الهاتف عبر إجراء الترجمة من المكان
  

Jugendamt Mitte 

   ،من قبل دائرة الشباب ،الالجئين راكزتقديم المشورة للموظفين في م •

.عمل مع األسر المهاجرة حديث افي كيفية ال ومساعدتهم   

للعائالت المهاجرة  ندوات توضيحية، في وعن مراكز الالجئين، تنظيم •

  حديث ا

  إدارة الشكاوى والتدخل في األزمات •

 

mailto:f.walz@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:f.walz@ba-mitte.berlin.deإيميل
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  ي"ميت"

"ميتي" برلين الشباب دائرة في المبكرة اتالمساعد تنسيق  

 

عنوانال  

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

  الموظف المسؤول

Böhnke السيدة 

 هاتف    22380 – 9018 (030) 

 فاكس    22380 488 – 9018 (030) 

 k.boehnke@ba-mitte.berlin.de     إيميل    

  

 المواصالت

     U Schillingstraße إلى U5 : القطار   

   Büschingstraße M8 ,M6 ,M5  إلى       الترام: 

 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى  
 

   إجراء الترجمة من المكان أواألمر لتأمين مترجمين،  الوساطة اللغوية:  يمكن تنظيم 

 .عبرالهاتف

 

 

 

 

 

  

إذا كنت  انتظار والدة طفل جديد يجلب معه الكثير من التغييرات في الحياة اليومية.إن 

 إيجاد: التحضير ألمورعديدة يتعين عليكوف فس ، على وشك أن تصبح أما  أو أب ا

شركة  تبليغاألبوة ، تقديم طلب وثيقة تثبيت  ، إلى دورة اإلعداد للوالدة الذهاب ،قابلة

األبوة واألمومة...والتقدم بطلب للحصول على إجازة  ،التأمين الصحي   

دائرة مثل زيارة  ،القيام بها عليك ام يتعينفهناك مه ،إذا كان طفلك قد ُولد بالفعل

 لطفلك، واالهتمام بموضوع ةوالقيام بفحوصات طبية وقائي ،المواطنين شؤون

.وغير ذلك الكثير إيجاد مكان في حضانة لطفلك، ،استحقاقات الطفل وبدل الوالدين  

 دائرة فيفي قسم التنسيق للمساعدة المبكرة يمكنك الحصول غلى معلومات إضافية 

وكذلك على الرابط التالي: "ميتي"،  الشباب  
www.berlin.de/fruehe-hilfe-mitte  

 

mailto:k.boehnke@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin.de/fruehe-hilfe-mitte
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  ي"ميت"

األسري واإلرشاد التربية   

 

 

  

نعمل مع فرق من علماء النفسقسم االرشاد التربوي والعائلي،  نحن  

.والمتخصصين في عالج األطفال واالسر  

م عبء عليكالثقل ب ونتشعر مأو إذا كنت م،بشأن طفلك ينقلق ماالتصال بنا إذا كنت ميمكنك

 يحلمأو بشكل سيئ،  مسبيل المثال عندما ينام طفلك في بعض الحاالت والمواقف، على

.بمفرده ويبكي بسرعة يرفض البقاء، ووتزداد مخاوفه كوابيس،ب  

نقدم؟ ماذا  

والمشاكل  المسائل واألسر في جميع ،واألطفال ،رنحن ندعم أولياء األمو •

  النفسية التي تتعلق بهم.

 القصير خاصة نحن نقدم المشورة والتشخيص والدعم العالجي على المدى •

 ))الهروب، الحرب الصدمات: وبعد الشديدة، األزمات فی حاالت 

في  تسكنالعرض مجاني وسري. يمكن لجميع اآلباء واألمهات واألسر التي 

  .الالجئين الحضور إلينا اكزن في مريأو المقيم ي"،ميتمنطقة "
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  ي"ميت"

عنوانال   

"ميتي" منطقةواألسرية في  تربويةمراكز لتقديم المشورة ال ثالثة توجد  

Wedding مركز منطقة  

Kapweg 5,  

13405 Berlin 

Moabit  مركز منطقة 

Turmstr. 75,  

10551 Berlin 

 

 منطقة مركز
Gesundbrunnen 

Grüntaler Straße 21,  

13357 Berlin 

     45400 – 9018 (030)هاتف

 45477 – 9018 (030) فاكس
      -efb.zentrum إيميل

wedding@ba-mitte.berlin.de                   

  34614 – 9018 (030)هاتف

 – 9018 (030) فاكس

34646 
  -efb.moabit@ba  إيميل

 mitte.berlin.de     

  45350 – 9018 (030)هاتف
    45331 – 9018 (030)فاكس
  efb.gesundbrunnen إيميل

@ba-mitte.berlin.de      

 المواصلت 

U6  إلى        :القطار

-U Kurt-Schumacher أو

Platz  

U Afrikanische Straße 

الباص: 125, 128  إلى
Kapweg    

  X21 ,M21 ,221 ,122  إلى

Kurt-Schumacher-Platz 

 

B   يوجد مدخل إلى المبنى

 لذوي الحواجز من خالي

  الخاصة اإلحتياجات
 

 المواصلت 

U9  إلى القطار:    

U Turmstraße 

 الباص:  123, 101, 245

Rathaus Tiergarten إلى   

M27 ,TXL ,187   

U Turmstraße إلى   

 

B   يوجد مدخل إلى المبنى

 لذوي الحواجز من خالي

  الخاصة اإلحتياجات
(مسبقا الرجاء التبليغ)     

 المواصلت 

   إلى U8 :القطار
U Pankstraße 

 ,S41 ,S25 ,S2 ,S1 :القطار 

Gesundbrunnen إلى  S42 

 الترام: M50 ,M 13  إلى
 Grüntaler Straße 

 

B   يوجد مدخل إلى المبنى

 لذوي الحواجز من خالي

 الخاصة اإلحتياجات
 

 

المراكز جميعفي  العمل دوام  
ا 9 :الثالثاء ا 11 ـ صباح  صباح   

مساء   6 ـ الظهر بعد 4: الخميس  
 

 

الكرواتية. ،الصربية ،البوسنية    Kapweg 5 منطقة الوساطة اللغوية: في:  

.اإلنجليزية    :Grüntaler Str. 21   في الفرنسية. ،التركية     :Turmstr. 75  في  

توفير مترجمين االتصال بنا )باللغة األلمانية أو اإلنجليزية( إذا كنت تريد منا نرجو منك  

.إحضار مترجم معك كيمكن أو ، بلغات أخرى  

ا   إجراء الترجمة من المكان عبر الهاتف.  يمكن أيض 
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  إلقليميا االجتماعي اإلرشاد التربوي خدمة

عنوانال   

لالجئين اليومية الخدمة فريق  

 ،األوروبي االتحاد خارج دول من القادمين والشباب جئةالال عائالتلل جهات تواصل

 دول داخل من رةالمهاج عائالتالو من أحد ذويهم، مصحوبينالغير األجانب ينصرالقول

األوروبي االتحاد  
 

 Rathaus Mitte مبنى بلدية 
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

 هاتف    21138 – 9018 (030) 

 فاكس    24128 – 9018 (030) 

 tfg.jugendamt@ba-mitte.berlin.de    إيميل  

لألسر والدعم االجتماعية التربوية المشورة  

 المخاوف بشأن والنصيحة المشورة إلى فقط اآلهل يحتاج األحيان بعض في
 لدرجة صعبًا العائلة في الوضع يكون األحيان بعض في ولكن .األطفال مع والمشاكل

 والدواأل للعائالت يمكن ،ةالحال هذه في. ئين عن فعل شيزيصبحون عاج أنهم
 االجتماعي التربوي رشادالتوجه بطلب المشورة والمساعدة من خدمة اإل شبابوال

"ميتي" منطقة في اإلقليمي  

 ماذا نقدم؟

 النزاعات الوساطة في حاالت  

 النزاعات و تربويةبشأن المشاكل ال المتخصصة المشورة

 ية في العائلة قانونال

 التزويد بمعلومات حول كيفية الحصول علي الدعم المناسب في 

  في ما يخص التربية، وكذلك حول خيارات الدعم النفسي  األسرة

  إليجاد العروض المناسبة الوساطة  

  حماية الطفلللعائالت المعنية بهدف  مساعدةالتقديم  

 

mailto:tfg.jugendamt@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:tfg.jugendamt@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

 المواصالت 26
 U Schillingstraße إلى U5 :القطار 

   Büschingstraße : الترام  M8 ,M6 ,M5  إلى   

 

 B         الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى   
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الهاتف طريق عن التوفر  

ا 9          :االثنين بعد الظهر 3 إلى صباح   

ا 9         :الثالثاء الظهر بعد 3 إلى صباح    

ا 9      : األربعاء  الظهر بعد 3 إلى صباح    

       مساء   6 إلى اظهر   12        :الخميس

ا 9         :الجمعة        اظهر   2 إلى صباح 

الشخصية المواعيد  

ا  9        الثالثاء: ظهرا   12 ـصباح   

مساء   6 -بعد الظهر  4       :الخميس  

لاطفاأل حماية  

Mitte   مبنى بلدية

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Nawroth   : السيدةالطفل لحماية المركزي التنسيق 

 هاتف      23141 – 9018 (030) 

 c.nawroth@ba-mitte.berlin.de     إيميل  

 المواصالت
     U Schillingstraße إلى U5 القطار:    

    Büschingstraße إلى  M8 ,M6 ,M5   الترام :  

 

     B الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى  

ي"ميت"لاطفاأل حماية فريق   
 هاتف 55555 – 90182 (030) 

 مساء   6ا إلى صباح   8من  الجمعة إلى االثنين من

برلين لاطفاأل لحماية الساخن الخط   
 هاتف 66 00 61 (030) 

األحد إلى االثنين من ساعة 24 متاح    

والشباب األطفال طوارئ خدمة  
 هاتف 61 00 61 (030) 

األحد إلى االثنين من ساعة 24 متاح    

 

   مترجم إلى بحاجة كنت إذاا مسبق   إعالمنا يرجى: اللغوية الوساطة.    

mailto:c.nawroth@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:c.nawroth@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

ا   28   إجراء الترجمة من المكان عبر الهاتف. يمكن أيض 

 

 

Jugendamt Mitte                                                                               "ي"ميت  دائرة  

 الشباب

 المدارس في ورعاية إضافي دعم - لألطفال النهارية ايةلرعا

  االبتدائية

 

 

 

  

 عروض رعاية الطفل

)الحضانة( مركز الرعاية النهارية  

تعليم وتنشئة في لما يتلقاه من  ةحد مراكز الرعاية النهارية تكملأل الطفلزيارة  تعد

ا إيجابي ا على تطوره اللغوي واالجتماعي. في مراكز الرعاية  ،األسرة كما أن لها تأثير 

سنوات من قبل  6أشهر و  6تم رعاية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تالنهارية، 

.موظفين تربويين مدربين  

   ( يالمدرس الدوام الرعاية بعد)عروض الرعاية اإلضافية في المدارس االبتدائية 

تتاح لألطفال الذين يلتحقون بالمدارس االبتدائية الفرصة لرعاية إضافية في مركز 

ا تطفال ويتعلمون مع ا واأل ب. هناك يلعيالمدرس الدوام بعدالرعاية  تاح لهم أيض 

.فرصة تناول الغداء مع ا  

: للرعاية التالية النماذج الزمنية تتوفر  

ا  • ا  6) باكر  ا 7:30 ـصباح   )   صباح 

  )بعد الظهر 4 -ظهرا   1.30بعد الظهر ) •

  ) مساء   6 ـبعد الظهر 4في وقت متأخر )  •

، يالمدرس الدوام بعدأو رعاية  ،رعاية نهارية مركز لطفلك في للحصول على مكان

.الشباب دائرة شؤون عليك أوال  تقديم طلب للحصول على قسيمة من  
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عنوانال   
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

 المواصالت
   U Schillingstraße  إلى U5  القطار:  

 Büschingstraße إلى M8, M6, M5  الترام :  

 

     B الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى  
 

لالمسؤو الموظف  

Kehl لمركزالرعية بعد الدوام المدرسي: السيدة للحصول على قسيمة للحضانة أو   
 هاتف         23548 – 9018 (030) 

 فاكس        23548 488 – 9018 (030) 

 grit.kehl@ba-mitte.berlin.de        إيميل  

 :مكان للطفل في الحضانةللبحث عن 

 هاتف         23342 /22375 – 9018 (030) 

 فاكس         22375 488 – 9018 (030) 

 kitaplatz@ba-mitte.berlin.de         ميلإي  

 

                         :للرعاية النهارية
  22312 – 9018 (030)               هاتف
  22757 – 9018 (030)               هاتف

 

:األقسامالعمل لجميع  دوام  

ا  9    الثالثاء:   ظهرا   12ـ صباح 

          مساء   6 ـظهرا   2    الخميس:

 

    ا .معك إذا لزم األمر مترجمالوساطة اللغوية: يرجى إحضار إجراء  يمكن أيض 

  الترجمة من المكان عبر الهاتف.
 

   
  

mailto:grit.kehl@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:grit.kehl@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:kitaplatz@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:kitaplatz@ba-mitte.berlin.deإيميل
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  ی"ميت"

المواطنين دائرة شؤون في بالالجئين لمسائل المتعلقةا تنسيق  

عنوانال   
Rathaus Tiergarten مبنى البلدية 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

لموظفون المسؤولونا  

Schäfer   يدالس

 هاتف     32303 – 9018 (030) 

 فاكس    32072 – 9018 (030) 

 ronald.schäfer@ba-mitte.berlin.de    إيميل  

 

 أو
 

Neuhoff السيد 

 هاتف     34515 -9018 (030) 

 فاكس    34520 – 9018 (030) 

 alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de    إيميل  

  المواصالت
 U Turmstraß   إلى U9   :القطار 

    Rathaus Tiergarten 101   إلى  ,123 ,245 ,M27  :الباص  

    U Turmstraße إلى  M27 ,TXL ,187              
 

B     الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 
 

  

Amt für Bürgerdienste Mitte 

mailto:ronald.schäfer@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:ronald.schäfer@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.deإيميل
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الالجئين دائرة شؤون  

 
 

التالية الصفحة في العنوان انظر  

  

 مرحلة إجراءات في زالوا ما الذين األشخاص بمصالح الالجئين دائرة شؤون عتنيت

حصلوا على إقامة  الذين واألشخاص( إقامة تصريح لديهم الذين األشخاص) اللجوء

 في الالجئين عن ةالمسؤول يه "ميتيدائرة شؤون الالجئين في منطقة ". مؤقتة

: التالية المناطق  

Mitte,Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-

Zehlendorf, Pankow, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf, Treptow-

Köpenick. 

 ماذا نقدم؟

 تسجيل تغيير مكان اإلقامة وأ ،وإلغاء التسجيلأ ،مكان اإلقامة تسجيل 

  لالجئين

 بطاقة برلين"إصدار وتجديد"Berlinpässe   لالجئين   

  للحصول على إفادة سجل عدلي طلبتقديم   

 تصديق وثائق  

 التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة 

 تسجيل سيارة إلغاء Kfz-Abmeldung -  

 نقل تصاريح اإلقامة  

  تقديم المعلومات   

 تقديم نماذج الطلبات    

  بطاقات العطلبيع Ferienpass -  

 االندماج من مشروع المرشدينمرشدي من خالل  اللغة األمبدعم ال 
 („die brücke“) 
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ی" ميت"  

الالجئين دائرة شؤون  

عنوانال   
 Rathaus Tiergarten   بلديةمبنى  

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Neuhoff     : السيدالموظف المسؤول 

 هاتف   34515 – 9018 (030) 

 alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de  إيميل  

 المواصالت
     U Turmstraße إلى U9    :القطار 

  Rathaus Tiergarten إلى     الباص:   245, 101, 123

  U Turmstraße TXL ,M27 ,187  لىإ                

 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 
 

 

العمل دوام  

ا  8      االثنين:  بعد الظهر 3 ـصباح   

ا  8     الثالثاء:  بعد الظهر 3 ـصباح   

ا  7     األربعاء: بعد الظهر 2 ـصباح   

ا  11    الخميس:  مساء   6 ـصباح   

ا  7      الجمعة:  بعد الظهر 2 ـصباح   

 

ااالتفاق على موعد ليس ممكن    

   

   مرشدو االندماج من قبل . اإلنجليزية الكرواتية، الصربية التركية،: اللغوية الوساطة 

ا يمكن. والروسية الداري/  والفارسية ،العربية اتباللغ يقدمون الدعم أيضا" الجسر"  أيض 

 إجراء الترجمة من المكان عبر الهاتف. يمكنكم كذلك إحضار مترجم معكم.
 

  

mailto:alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.deإيميل
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ی" ميت"  

الالجئين دائرة شؤون في العودة مكتب   

عنوانال   
 Rathaus Wedding مبنى بلدية 

Müllerstraße 146, 13353 Berlin 

Neuhoff ديالس :الموظف المسؤول   

 هاتف    44515 – 9018 (030) 

  فاكس    44515 – 488 9018 (030) 

 alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de     إيميل 

 المواصالت
 U Leopoldplatz إلى U9 / U6   القطار: 

  U Leopoldplatz  أو Rathaus Wedding  120 إلى    :الباص

  U Leopoldplatz إلى   327 ,247 ,221 ,142          

    Seestraße إلى   M13  ,50    :الترام 

 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 
 

  

 ماذا نقدم؟

 تغيير مكان اإلقامة  تسجيل، ووإلغاء التسجيل ،مكان اإلقامة تسجيل

  وروده إلينا من قبل المسؤولين في المراكز التي يقيمون فيها. فور لالجئين،

  عن المناطقون مسؤولنحن Mitte, Friedrichshain-KreuzbergNeukölln :  
Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Pankow, Marzahn-

Hellersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf, und Treptow-Köpenick 

 نقدم خدمات على صعيد فردي! ال  

mailto:alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de
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ی" ميت"  

ينالمواطن دائرة شؤون   

 

 

:يرجى تحديد موعد  

 030 115    تصال على الرقمعبر اال

http://service.berlin.de/terminvereinbarung :عبر االنترنت من خالل الرابط 
                                     .االستجابة رمز مسح طريق عن موعد تحديد يمكنك

 

  

أو تم  ،اللجوء إذن المواطنين إذا حصلوا على دائرة شؤون يمكن لالجئين الذهاب إلى

المكتب الفيدرالي  منأو حصلوا على حالة حماية أخرى  ،االعتراف بهم كالجئين

دائرة شؤون المواطين ، وأصبحت لديهم إقامة.والالجئين للهجرة  (BAMF)  

 لديها ثالثة فروع في المنطقة، يمكنهم الذهاب إلى أي واحدة منها.

 

نقدم؟ ماذا  
 إلغاء التسجيل تسجيل عنوان السكن، أو  تسجيل تغيير مكان السكن أو •

  - Meldebescheinigung عنوان السكن تسجيل إفادات •

    للحصول على إفادة سجل عدلي طلبتقديم  •

 تصديق الوثائق   •

  التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة •

  - Kfz-Abmeldung ةتسجيل سيارإلغاء  •

 رات للسكانإصدار تصاريح وقوف السيا •

  Berlinpässeبطاقة برلينتمديد أو  إصدار •

  نقل تصاريح اإلقامة •

  المعلومات تقديم •

  الحصول على نماذج الطلبات •

  - Ferienpass البطاقات الخاصة بالعطلبيع  •

  تقديم المشورة بشأن مسائل بدل السكن Wedding: فقط في مركز •
 

http://service.berlin.de/terminvereinbarung
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ی" ميت"  

ينالمواطن دائرة شؤون   

عنوانال  

.لمواطنينا لدائرة شؤون راكزم ثالثة "ميتي" منطقة يوجد في  

   Wedding منطقةمركز 
Osloer Str. 36, 

13359 Berlin 

   Tiergartenمركز منطقة
   Rathausمبنى البلدية
Tiergarten  

Mathilde-Jacob- Platz 1, 

10551 Berlin 

Mitte  ةمركز منطق  

Rathaus Mitte البلدية  مبنى  

Karl-Marx-Allee 31, 

10178 Berlin 

لمركزا إدارة  

Milde السيد 
 

   47666 – 9018 (030)هاتف
 – 9018 (030) فاكس

48847666  
  @burkhard.milde إيميل

ba-mitte.berlin.de 

ركزالم إدارة  

Blank السيد 
 

  32611 – 9018 (030)هاتف
  232072 – 9018 (030)فاكس
  hans-juergen.blank إيميل

     @ba-mitte.berlin.de 

ركزالم إدارة  

Wehlan السيد 
 

  23421 – 9018 (030)  هاتف
  23060 – 9018 (030)فاكس
  @frank.wehlan إيميل

ba-mitte.berlin.de 

  المواصالت
 القطار:  U9 ,U8 إلى 

U Osloer Straße 

 الباص: 125, 128, 150, 255

  Osloer Straße إلى 

50 ,M13  :الترام 

 U Osloer Straße  إلى 

  المواصالت
 القطار:  U9 إلى
U Turmstraße 

 الباص:  245, 101, 123

 Rathaus Tiergarten إلى 

187 ,TXL ,M27 :الترام 

U Turmstraße إلى 

  المواصالت
:القطار U5 إلى  

Schillingstraße 

M8 ,M6 ,M5  :الترام  

Büschingstraße إلى 
  

الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى        B 

  

 

الثالثة المراكز في دوام العمل في شباك االستعالمات  

ا  8       الثنين:ا    بعد الظهر 3 ـصباح 

ا  8     الثالثاء:  بعد الظهر 3 ـصباح   

ا  7     األربعاء: بعد الظهر 2 ـصباح   

ا  11     الخميس: مساء   6 ـصباح   

ا  7      الجمعة:  بعد الظهر 2 ـصباح   

 



 

36    :للغات األخرى يمكن االنكليزية. الكرواتية، التركية، الصربية الوساطة اللغوية 

 .يمكنكم إحضار مترجم معكم أنه كما .الهاتف عبر إجراء الترجمة من المكان
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ی" ميت"  

  دائرة األحوال الشخصية

 

   

 ماذا نقدم؟

 من الضروري جدا ) "ميتي"األطفال المولودين في برلين  توثيق والدة

 السفر، وثيقة والدة، وثيقة أوعقد زواج في حال وجوده(. جواز إحضار
 في  يعيش من الزوجين كان واحد على األقل في حال واجالز عقد تسجيل

 الشخصية إلزامي( وثائق األحوال" )إحضارجواز السفر وميتي" برلين
 من الضروري ) "ميتي" ألشخاص الذين ماتوا في برلين ل وفاة شهادةإصدار

  جواز السفر أو وثائق تعادله(جدا إحضار 

المعلومات أحدث  

 حجز موعد في قسم الزواج

 "خدمات مدينة برلينموقع " يمكن حجز موعد فقط عبر •

Stadt BerlinServiceportal der   :التالي 

-https://www.berlin.de/ba

mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#ter

 minbuchung 

https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung
https://www.berlin.de/ba-mitte/service/dienstleistungen/service.89637.php/standort/327795/#terminbuchung


 

38 Amt für Bürgerdienste Mitte                                               ينالمواطن شؤون ةدائر 

ی" ميت"  

عنوانال  

Standesamt Mitte "دائرة األحوال الشخصية "ميتي 
Parochialstr. 3, 10179 Berlin 

 المواصالت

S Alexanderplatz إلى أو  S Jannowitzbrücke  إلى  S9, S75, S7, S5  :القطار  

   U Jannowitzbrücke إلى U8 ,U Klosterstrasse إلى U2 : القطار    

U Alexanderplatz إلى U5, U8   

   S+U Alexanderplatz  100 ,200, إلى ,TXL ,Berliner Rathaus 248  إلى, M48 : الباص 
 

    B  الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 
 

 

العمل دوام  

 

 تسجيل الوفيات

ا  9  االثنين، الثالثاء: ظهرا   12:30 ـصباح   

ا  9           الخميس: مساء   6 ـبعد الظهر  3ظهرا  ومن  12:30 ـصباح   

 

 هاتف   29/ 24325 – 9018 (030) 

 فاكس   24353 – 9018 (030) 
 

 تسجيل المواليد
ا  9االثنين ، الثالثاء:   ظهرا  مع أرقام انتظار 12:30 ـصباح   

ا  9            الخميس: مساء   6 ـبعد الظهر  3الساعة  ومنظهرا   12:30الساعة  ـصباح   

أرقام انتظارمع   
 

 هاتف   24341/45/47/49/52 – 9018 (030) 

 فاكس   24355 – 9018 (030) 
 

 تسجيل الزواج

ا  9االثنين، الثالثاء:  وفقا لموعد مسبقظهرا   12:30 ـصباح   

ا  9          الخميس: وظهرا   12:30 ـصباح   

  فقط مسبق لموعدوفقا  مساء   6 -بعد الظهر  3                     

 

 هاتف   35/36/37/38/ 24332 – 9018 (030) 

 فاكس  24354 – 9018 (030) 
 



 

39     لوثائق الوالدة، أو  . عند الحاجة معك مترجم الوساطة اللغوية: يرجى إحضار

 .محلّف يجب عليك إحضار مترجم الوفاة، أوالزواج، 
  



 

40 Amt für Soziales Mitte                                                     "  دائرة الشؤون االجتماعية 

یميت"  

االجتماعية دائرة الشؤون في العامة االجتماعية الخدمة   

 

عنوانال  
Wedding مبنى بلدية 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

 هاتف    42415 / 42421 – 9018 (030) 

  فاكس    42761 488 – 9018 (030) 

 asd@ba-mitte.berlin.de   إيميل  

 المواصالت
   U Leopoldplatz إلى U9 / U6  القطار:  

  U Leopoldplatz أو  Rathaus Wedding إلى  120   الباص: 

    U Leopoldplatz إلى   327 ,247 ,221 ,142   

   Seestraße إلى   M13 ,50  : الترام 
 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى     
 

العمل دوام  

ا 9 الثالثاء والخميس: ظهرا 1 صباح           

.وكذلك عن طريق المواعيد عبر الهاتف  

Amt für Soziales 

والدعم في  ،المشورةيقدم لك العاملون في المجال االجتماعي المعلومات، و

:العديد من األمور، مثل  

 العجز الكامل عن العمل عنداألمن األساسي في الشيخوخة و  

 المعيشة سبل في تأمين مساعدةال 

 المساعدة في المشاكل الصحية  

 الدعم في حاالت الطوارئ المالية  

 األزمات الشخصية في حاالت المشورة  

 قبل المتطوعينمن  الزيارةللحصول على خدمات المرافقة و الوساطة  

 لمشورة والخدمات المتخصصةل أخرى معلومات حول مراكز  

 على الرعاية  تأمينمساعدة للرعاية، ال المشورة بشأن خدمات الرعاية )مثل

  التمريضية، المعونات الالزمة، المساعدة في األعمال المنزلية  

 لشخص الذي يتلقى الرعاية الخاصةا فراد عائلةالمشورة أل 

المساعدة في الحصول على المعلومات وتقديم الطلبات المتعلقة   

 بطاقة اإلعاقة، ،برلينبطاقة )مثل بالمزايا اإلجتماعية لمستحقيها 

التلفاز(اإلعفاء من رسوم   

 السكن للمسنين 
 

mailto:asd@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:asd@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

41  

   إجراء للغات األخرى يمكنوالفرنسية.  ،واإلنجليزية ،التركية ة: الوساطة اللغوي 

   .الترجمة من المكان عبرالهاتف



 

42 Amt für Soziales Mitte                                                      " دائرة الشؤون االجتماعية 

یميت"  

قامتهمإمراكز في لالجئين االجتماعي العمل   

عنوانال  

Wedding  بلديةال دار  

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

 هاتف      42248 / 42585 – 9018 (030) 

 فاكس     43672 – 9018 (030) 

 r.matar@ba-mitte.berlin.de    ايميل  

 m.bitik@ba-mitte.berlin.de            
 a.albrecht@ba-mitte.berlin.de             

 المواصالت

   U Leopoldplatz :القطار  U9/U6  إلى   

     Rathaus Wedding U Leopoldplatz  أو   الباص:  120  إلى

 U Leopoldplatz إلى   142, 221, 247, 327     

   Seestraße إلى   50, M13  : الترام 
 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى             
 

العمل دوام  

ا 9  االثنين ا 11:30 ـ صباح  صباح   

ا 9 الثالثاء ا 11:30 ـ صباح  صباح   

ا 9 الخميس ا 11:30 ـ صباح  صباح   

الهاتف عبر االتفاق طريق عن وكذلك  
 

 

 

 لالجئين والدعم ،المشورةو المعلومات، تقديمب االجتماعيون األخصائيون يقوم

:مثل ، األمور من العديد في  ومساعدتهم إقامتهم، مراكز في   
  بمركز اإلقامة متعلقةالسئلة األ •

 القضايا االجتماعية •

 والخدمات المتخصصةمشورة تقدم ال أخرى معلومات حول مراكزال •

  المشورة بشأن إيجاد سكن •

تقديم الطلبات )مثل: إفادة للسکن، إفادة مخصصات العطالة  المساعدة فی •

 في حالة المرض(       عن العمل، المخصصات المستحقة
 

mailto:r.matar@ba-mitte.berlin.deايميل
mailto:r.matar@ba-mitte.berlin.deايميل
mailto:m.bitik@ba-mitte.berlin.de
mailto:a.albrecht@ba-mitte.berlin.de


 

43    يمكن  خرىاأل لغاتل. ساعات الدوام خالل اإلنجليزية ،العربية: اللغوية الوساطة

 مترجم معك إحضاركما أنه يمكنك ا عبر خدمة ااترجمة الهاتفية. هاتفي  إجراء الترجمة 

  .خارج ساعات الدوام
 

 

 

Amt für Soziales Mitte                                                      " دائرة الشؤون االجتماعية 

یميت"  

 تأمين مكان للسكن

 

. انظر العنوان في الصفحة التالية   

  

 إسكان في ، المتخصص لمساعدة المشردين المركز في ، الالجئين سكانتتمثل مهمة إ

من قانون  25أو  23الذين لديهم تصريح إقامة وفق ا للمادة  ،ري اصالالجئين المشردين ق

.أو تأشيرة لم شمل األسرة ،اإلقامة  

 العام األمنمن القانون العام لحماية  17هو المادة  تأمين السكناألساس القانوني ل

    (.ASOG Bln). في برلين والنظام

يتم   .لتقدمها للمشردين كن أو شققاسم ي"ميت"تملك الدائرة المركزية لمنطقة ال 

إسكان الشخص الذي يثبت تشرده القصري في مساكن تابعة ألشخاص يعملون على 

  تأجير مساكن ألشخاص مشردين.

.للمشردين معين من مساكن في مأوى سكانال يوجد استحقاق قانوني لإل  

 



 

44 Amt für Soziales Mitte                                                      " دائرة الشؤون االجتماعية 

یميت"  

 تأمين مكان للسكن
 

عنوانال   
Rathaus Wedding مبنى بلدية 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

 sozialamt@ba-mitte.berlin.de        إيميل  

 المواصالت
   Leopoldplatz  إلى U6 / U9  القطار :  

    Rathaus Wedding Leopoldplatz  أو  إلى  120    :الباص 

    U Leopoldplatz إلى   142, 221, 247, 327                

   Seestraße إلى   50, M13    : الترام 
 

B     الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى             
 
 

العمل دوام   
11:30 الساعة إلى 8:30 الساعة من إنتظار رقم على للحصول  

ا 8:30      :االثنين ا 12:00 ـ صباح  ظهر   

ا 8:30      :الثالثاء ا 12:00 ـ صباح  ظهر   

ا 8:30     :الخميس ا 12:00 ـ صباح  ظهر   
 

 

ستفسارللحصول على موعد ولإل  

ا  9    األربعاء: بعد الظهر 3 ـصباح   

ا  9      الجمعة: ظهرا   12 ـصباح        

 

 هاتف          42300 – 9018 (030) 

 

   يمكن إجراء الترجمة  خرىاأل لغاتل .ساعات الدوام خالل العربية: اللغوية الوساطة

ساعات  خارج مترجم معك إحضار أيضا يمكنك ،الهاتفيةااترجمة هاتفيا عبر خدمة 

   .الدوام
 

 

  

mailto:sozialamt@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:sozialamt@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

45 Amt für Soziales Mitte                                                      " دائرة الشؤون االجتماعية 

یميت"  

AsylbLG / المشردين مخصصات مركز  

 
 

. انظر العنوان في الصفحة التالية   
 

  

:مسؤول عن المخصصات مركز   

، وذلك على بموجب قانون استحقاقات طالبي اللجوء خصصات الماليةالم •

 : ينذلألشخاص ال سبيل المثال

  L4048 ة، إفادعبور الحدود إفادة ،إقامة مؤقتة لديهم- 

 1، أو إقامة وفقا للفقرة  23من المادة  1لديهم تأشيرة دخول وفقا للفقرة - 

 ب"بسبب الحر" إذن باإلقامة، أو 23مادةمن ال

من المادة  الصفحة األولى 4ألسباب إنسانية وفقا للفقرة لديهم إقامة  - 

 25من المادة  5، أو إذن باالقامة وفقا للفقرة 25

مخصصات مالية لتأمين أساسيات الحياة ومستلزمات المعيشة لألشخاص  •

الذين ليس لديهم مكان ثابت للسكن وعاجزين عن العمل، والذين اقتربوا من 

 سن التقاعد    

لألشخاص الذين يقيمون في مستشفى خاص بالعالجات  مخصصات مالية •

    النفسية وفقا لقانون المرضى النفسيين

من  68، 67 لمادتينية وفقا لعمساعدات لتخطي بعض الصعوبات االجتما •

 لقانون الشؤون االجتماعية على سبيل المثال ال الحصر.12الكتاب

 النماذج السكنية الموجود فيها رعاية وإشراف •

 بدفع األجارات في فترة السجنالتكفل  •

 التكفل بدفع ديون األجار والكهرباء  •
 



 

46 Amt für Soziales Mitte                                                      "  االجتماعيةدائرة الشؤون 

یميت"  

AsylbLG / لمشردينا مخصصات مركز  
 

عنوانال   
Wedding مبنى البلدية 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

Klausch  الموظف المسؤول: السيدة 

 هاتف     42369 – 9018 (030) 

 sozialamt@ba-mitte.berlin.de       إيميل  

 المواصالت
  Leopoldplatz   إلى U6 / U9    : القطار 

     Rathaus Wedding أو   Leopoldplatz الباص:      120 إلى 

                                                             U Leopoldplatz إلى   142, 221, 247, 327   

            

   Seestraße إلى   50, M13       : الترام 
 

الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى     B 

 

العمل دوام  

 

ا إلى  9االثنين والخميس من  ا  ظهر   12صباح   

( ا 11:30قبل الساعة  يجب التسجيل صباح  ) 

 

وفقا لموعد مسبق الثالثاء فقط  

  
 

   يمكن إجراء الترجمة  خرىاأل لغاتل .ساعات الدوام خالل العربية: اللغوية الوساطة

 ساعات الدوام. خارج مترجم معك إحضار أيضا يمكنكترجمة الهاتفية. لاهاتفيا عبر خدمة 
 

 

  

mailto:sozialamt@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:sozialamt@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

47 Schulamt Mitte                                                                                       دائرة المدارس

 "ميتي"

االبتدائية المدارس في المدرسي التسجيل حول معلومات  

 

. انظر العنوان في الصفحة التالية   

  

Schulamt Mitte 

االبتدائية بالمدرسة لتحاقاال  

 طفلك أن أي \العاديةفي الصفوف  المدرسةب طفلك ، يلتحقسنوات 7 حتى عمر

ا يحضرها التي العادية الدروس يحضر .األلمانية باللغة الناطقون األطفال أيض   

الترحيب؟ فصول ما هي  

ا، 11إلى  8 ولدك من عمر إذا كان يتعلم هذا الفصل  . فيسيلتحق بفصل الترحيب عام 

  لاللتحاق بالفصل الدراسي النظامي ويتم إعداده ،اللغة األلمانية

 أين أسجل طفلي؟

أي مدرسة هي  يتم التسجيل في المدرسة االبتدائية المسؤولة. يمكنك معرفة

لفصول  التنسيققسم  فيكذلك و لك، مدرسة ابتدائيةأقرب بالسؤال في  المسؤولة

.غةفي مركز دعم الل الترحيب  

في حال توفرها ،للتسجيل يرجى إحضار المستندات التالية معك  

  الشخصية الثبوتية األوراق •

 مثل:  أو إثبات مكان إقامتك الحالي إفادة تسجيل عنوان السكن، •

 (إفادةLAF (عقد اإليجار ،

 ) في المدرسة تقديمهاشهادات )فقط ل •

 من قبل طبيب لفحص طبي أطفالك اخضاع بصفتك أحد الوالدين، يتعين عليك

بالمدرسة. يمكنك الحصول على موعد في المدرسة االبتدائية  اللتحاققبل ا المدرسة،

ا اهذ التنسيقمن خالل مركزالتنسيق للمدارس االبتدائية.  مركزأو من  يتم تأمين  أيض 

 مقعد دراسي لطفلك في فصل الترحيب



 

48 Schulamt Mitte                                                                                      "دائرة  "ميتي

 المدارس

تكميليةال المدرسة في تسجيلال حول معلومات  

 

 

  

؟تكميليةإلى المدرسة ال طفلك في أي عمر يذهب  

سنة عادة ما يذهبون إلى المدرسة  16و  12الذين تتراوح أعمارهم بين  والداأل

.هناك "فصل ترحيب" لتحق طفلك فيسوف ي تكميلية،ال  

الترحيب؟ هو فصل ما  

يتم تحضيره لاللتحاق بالفصول في فصل الترحيب، يتعلم طفلك اللغة األلمانية و

 الدراسية العادية 

 أين تسجل طفلك؟
التنسيق مركز في أو "ميتي" منطقة فيالمدارس  شؤون  دائرة يتم التسجيل في  

، في حال توفرهايرجى إحضار المستندات التالية معك  

 الشخصية الثبوتية األوراق •

 ) لتقديمها في المدرسةشهادات )فقط  •

 مثل:  أو إثبات مكان إقامتك الحالي مكان اإلقامة،إفادة تسجيل  •

LAF (عقد اإليجار ، إفادة  ) 

يجري  األلمانية.الختبارمدى إلمام طفلك باللغة  موعد ا معك المدارس ةتحدد دائر

ويتم تأمين مقعد  .ةمركز دعم اللغ فصول الترحيب فيلتنسيق ال االختبار في قسم

ا على موعد الفحص الطبي  .قالتنسيقسم  من قبل دراسي لطفلك هناك ستحصل أيض 

 لمدرسةل اإللزامي

 

 



 

49 Schulamt Mitte                                                                                      "دائرة  "ميتي

 المدارس

التكميلية المدارس في "الترحيب فصول" عن المسؤولونالمدارس  ةدائر فيالموظفون   

عنوانال  

برلين ي"ميت" الدائرة المركزية  

 دائرة المدارس
Bezirksamt Mitte von Berlin 

Schulamt 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

غرفة  341 / 340  

 هاتف      26018 / 26112 – 9018 (030) 

 فاكس      26001 – 9018 (030) 

 schulamt@ba-mitte.berlin.de     إيميل  

 المواصالت
     Schillingstraße   إلى U5   القطار:  

   Büschingstraße   إلى M5, M6, M8    : الترام 
 

    B  الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 

العمل دوام  
ا 9: االثنين اظهر   12ـ  صباح   

ا 9: الثالثاء اظهر   12ـ  صباح   

مساء   6ـ  الظهر بعد 3 :الخميس  

  

mailto:schulamt@ba-mitte.berlin.deإيميل
mailto:schulamt@ba-mitte.berlin.deإيميل


 

50 Schulamt Mitte                                                                                       دائرة 

ي" ميت"المدارس  

 في  الموظفون المسؤولون عن األسئلة واالستفسارات المتعلقة "بفصول الترحيب"

تكميليةوال االبتدائية المدارس  

 

الترحيبمركز التنسيق لفصول    

 

عنوانال  
Sprachförderzentrum (SFZ) – Vorderhaus / 3. Etage 

(SFZ)  - المبنى األمامي / الطابق الثالث     مركز دعم اللغة 
Badstr. 10, 13357 Berlin  

 

Schiewe-Krüger  :السيدةالموظف المسؤول  

 هاتف     231 – 92 94 403 (030) 

 فاكس     230 – 92 94 403 (030) 

 schiewe-krueger@sprachfoerderzentrum.de     إيميل  

 المواصالت
     U Gesundbrunnen أو    U Pankstr   إلى U8     : القطار 

                     S Gesundbrunnen إلى S1, S2, S25, S26, S41, S42, S46   

   

    U Pankstr.   إلى M 27  ,S+U Gesundbrunnen إلى      الباص:       247

mailto:schiewe-krueger@sprachfoerderzentrum.deإيميل
mailto:schiewe-krueger@sprachfoerderzentrum.deإيميل
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ي"ميت" عامةال مكتبةال   

 

 

  

Amt für Weiterbildung und Kultur Mitte 

نقدم؟ ماذا  
مكتباتنا في تجد  

 ،والكتب الصوتية ،واألقراص المدمجة الموسيقية ،واألفالم ،الكتب •

 واأللعاب

 بلغات مختلفة وسائل إعالم •

 اتلتعلم اللغ وسائل •

 الصحف والمجالت اليومية  •

 لألطفال والشباب سائط إعالميةو •

 ةمجاني شبكة إنترنت )واي فاي( •

 اإلنترنت والكمبيوتر أماكن مخصصة الستخدام  •

 أماكن مخصصة للمطالعة والدراسة •

 والبالغين الشباب،و ،لألطفاليم احتفاالت تنظ •

!   الزيارة مجانية   

ة. ي، فأنت بحاجة إلى بطاقة مكتبمن محتويات المكتبة ستعارةاالإذا كنت ترغب في 

نحتاج إلى  من أجل الحصول غلى البطاقة مجانا. للتسجيل يهايمكنك الحصول عل

ا إلى  18يحتاج األطفال الذين تقل أعمارهم عن وعنوانك. إلى و إقامتك وثيقة عام 

أو مقدم الرعاية لهم عليهم موافقة والديهم أو الوصي . 

ا من جميع مكتبات برلين العامة األخرى.  لالستعارة البطاقةاستخدام  يمكنك أيض 

  :استخدام العروض الرقمية في شبكة المكتبات العامة في برلين ويمكنك

https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/digitale-angebote/. هناك

 حديثة صحيفة ومجلة 5000"قراء الصحافة" مع أكثر من  ،على سبيل المثاليوجد

إلكترونية لتعلم اللغة األلمانيةأو دورات تعليمية  ،من جميع أنحاء العالم  

:على المهمةالروابط المعلومات و يمكن االطالع على المزيد  

http://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/angebote-fuer-

fluechtlinge/  

!متسعدنا زيارتك  

 

https://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/digitale-angebote/
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/angebote-fuer-fluechtlinge/
http://www.berlin.de/stadtbibliothek-mitte/angebote/angebote-fuer-fluechtlinge/
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Philipp-Schaeffer   مكتبة 

Brunnenstr. 181, 10119 Berlin  

 هاتف   24444 – 9018 (030) 

 schaeffer@stb-mitte.de   إيميل 
 U8 Rosenthaler Platz 

االثنين إلى الجمعة من      

ا إلى  10    ،مساء   7:30صباح   

ا  10السبت  بعد الظهر 2 -صباح   

Hansabibliothek مكتبة 

Altonaer Str. 15, 10557 Berlin 

 هاتف    32156 – 9018 (030) 

 hansa@stb-mitte.de  إيميل  
U9 Hansaplatz; S Tiergarten, Bellevue 

الجمعة  و االثنين  

، 7:30ظهرا ـ 1 مساء   

 الثالثاء، األربعاء، الخميس 

مساء   6ظهرا ـ  12  

am Luisenbad مكتبة 

Badstr. 39, 13357 Berlin 

 هاتف  45610 – 9018 (030) 

 luisenbad@stb-mitte.de إيميل  

 U8 Pankstraße;  

 U8, U9 Osloer Straße 

 من االثنين إلى الجمعة 

ا إلى  10 , مساء   7:30صباح   

ا  10السبت  بعد الظهر 2 –صباح   

Kurt-Tucholsky مكتبة 

(Moabiter Ratschlag e. V.:المتعهد) 
Rostocker Straße 32b,10553 Berlin 

 هاتف   0264 3948 (030) 

 tucholsky@stb-mitte.de  إيميل  

 S Beusselstraße 

الخميس ن إلى االثنين من  

مساء   6 ـ ظهرا   12:30  

Tiergarten Süd مكتبة 

Lützowstraße 27, 10785 Berlin 

 هاتف   3088 2300 (030) 

 tiergarten-sued@stb-mitte.de  إيميل  

 U1 Kurfürstenstraße 

 الخميس، االثنين،الثالثاء، 

  الجمعة

ا ـ  12:30 مساء   6ظهر   

Schiller-Bibliothek mit مكتبة  

@hugo-Jugendmedienetage 

Müllerstr. 149, 13353 Berlin 

 هاتف   45683 – 9018 (030) 

 schiller@stb-mitte.de  إيميل  

 U6, U9 Leopoldplatz 

 من االثنين إلى الجمعة  

ا 10  ، 7:30  ـصباح   مساء 

ا  10السبت  بعد الظهر 2 -صباح   

Bruno-Lösche-Bibliothek مكتبة 

Perleberger Str. 33, 10559 Berlin 

 هاتف   33025 – 9018 (030) 

 loesche@stb-mitte.de لإيمي  

U9 Birkenstr.; S Westhafen; Bus M27 

   من االثنين إلى الجمعة من الساعة

ا إلى الساعة  10 ، 7:30صباح      مساء 

ا  10السبت  بعد الظهر 2 -صباح    

Fahrbibliothek مكتبة 

 هاتف   45445 – 9018 (030) 

 fahrbibliothek@stb-mitte.de  إيميل  

 

 

B الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من ةخالي جميع المباني خل إلىايوجد مد 

mailto:hansa@stb-mitte.de%20%20إيميل
mailto:hansa@stb-mitte.de%20%20إيميل
mailto:luisenbad@stb-mitte.deإيميل
mailto:luisenbad@stb-mitte.deإيميل
mailto:tucholsky@stb-mitte.deإيميل
mailto:tucholsky@stb-mitte.deإيميل
mailto:tiergarten-sued@stb-mitte.deإيميل
mailto:tiergarten-sued@stb-mitte.deإيميل
mailto:schiller@stb-mitte.deإيميل
mailto:schiller@stb-mitte.deإيميل
mailto:loesche@stb-mitte.deإيميل
mailto:loesche@stb-mitte.deإيميل
mailto:fahrbibliothek@stb-mitte.deإيميل
mailto:fahrbibliothek@stb-mitte.deإيميل
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www.facebook.com/stb.mitte 
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Volkshochschule - لالجئين األلمانية اللغة دورات  

 
 

  

مدرسة تعليم البالغين برلين"ميتي"هي مؤسسة تعليم حكومية. تقدم دورات لغة 

فة واندماج معترف بها حكوميا، نجري كل عام المئات من دورات تعليم اللغة لكا

ات المعترف بها حكوميا في اللغة المستويات، ونعد الملتحقين في الدورات لالمتحان

 األلمانية.

 دورات اللغة األلمانية لالجئين

ساعة دراسية، وتنتهي باختبار  400تتكون دورات اللغة األلمانية لالجئين لدينا من 

 4ساعات الدرس مقسمة إلى .   A2أوالثاني   A1 على المستوى اللغوي األولنهائي 

ساعة دراسية. يحصل الملتحقون بالفصل على  100وحدات، كل وحدة عبارة عن 

 لوازم الدورة في الفصل.  

 من يمكنه حضور الدورات؟
الالجئون، وطالبو اللجوء، واألشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة ألسباب 

 إنسانية الذين:

  )مثل الدورة الممولةال يسمح لهم بالمشاركة في دورة مجانية للغة األلمانية  •

 (دورة االندماج أو "ESF"االجتماعي الصندوق األوروبي  (

 تخطوا السن القانوني لواجب االلتحاق بمدرسة •

 في برلين مكان إقامتهم مسجل  •

 ما هي الوثائق التي تحتاجها للتسجيل؟

 تصريح باإلقامة •

 إفادة تسجيل مكان االقامة  •
 

http://www.stadtbibliothek-mitte.berlin.de/
http://www.facebook.com/stb.mitte
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والمشورة التسجيل  

عنوانال  

Antonstraße 37 

13347 Berlin 

 103 غرفة
 

 هاتف     37474 – 9018 (030) 

 deutsch@vhsmitte.de    إيميل   

 

 المواصالت

   U Leopoldplatz إلى U6, U9   القطار :  

   S+U Wedding إلى S41, S42  :القطار  

 

B      الخاصة اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 
 

العمل دوام  
ا 11    :االثنين الظهر بعد 3 ـ صباح   

ا 11   :الخميس رالظه بعد 3 ـ صباح    

 

اإلنترنت عبر المواعيد  
:والمشورة لتسجيلل  

http://ftp.berlinonline.de/vhs-mitte/ 

 

في جميع  البالغين األلمانية لالجئين من قبل جميع مراكز تعليم دورات في اللغةيتم تقديم 

.أنحاء برلين  

في برلين  لبالغينالعمل للتسجيل والمشورة لجميع مراكز تعليم ا دوام يمكنك العثور على  

 عبر اإلنترنت على:
http://www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch-integration/beratung/ 

 

 
  

mailto:deutsch@vhsmitte.deإيميل
mailto:deutsch@vhsmitte.deإيميل
http://www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch-integration/beratung/
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Musikschule Fanny هينسيل فاني"الموسيقى مدرسة"  

Hensel 

 

عنوانال  
 مكتب في مبنى بلدية  Tiergarten (الطابق الرابع) 

Mathilde-Jacob-Platz 1 

10551 Berlin 

 

 infomusikschule@ba-mitte.berlin.de     إيميل 
www.musikschule-fanny-hensel.de  

 

 المواصالت

    U Turmstraße   إلى U9 القطار :  

  Rathaus Tiergarten إلى    الباص:  123 ,101 ,245 

  U Turmstraße إلى M27, TXL, 187   
 

ةالخاص اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى    

 

التسچيل دعق العمل للمكتب / إدارة الطالب / إبرام دوام  

 - ليس خالل العطل المدرسية -

مساء   6 ـا ظهر   2     الثالثاء:  

ا  8الخميس:   اظهر   12 ـصباح   

 .ي"ميت"في منطقة برلين عامة  مدرسة موسيقى" فاني هينسيل"تعد مدرسة الموسيقى

األعمار والخلفيات. تقريبا  كافة من الموسيقية الثقافية للراغبين المشاركة تيحت فهي

والباليه،  والغناء / الجوقة، ،العالمية الت الموسيقيةآالت األوركسترا، واآل جميع

. ونوالبالغ لشباباألطفال وا أن يتعلمها معنا ومسرح الرقص يمكن ،والموسيقى

توجد نماذج مبسطة لتقديم الدروس ضمن التنسيق مع المدارس  باإلضافة إلى ذلك

  تعمل في الخدمة  االجتماعية في منطقتنا.والعديد من المرافق التي  والحضانات

 دروس الموسيقى لالجئين

توجد إمكانية الحصول على سعر مخفض . صوت وآلة، وعروض لالثنين معا دروس

بموجب قانون  مالية لألفراد الذين يتلقون حالي ا مخصصاتلدرس الموسيقى 

 استحقاقات طالبي اللجوء 

العروض؟ هذه استخدام يمكنه من  

.إنسانية ألسباب إقامة تصاريح يحملون الذين واألشخاص ،الالجئون  

للتسجيل؟ تحتاجها التي الوثائق هي ما  

اللجوء طالبي استحقاقات قانون بموجب الحصول غلى مخصصات مالية إثبات  

 

mailto:infomusikschule@ba-mitte.berlin.de
http://www.musikschule-fanny-hensel.de/
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مختلفة فروع لها الموسيقى مدرسة  
 

الفروع عناوين  
 

Mitte فرع 

Wallstraße 42 

10179 Berlin 

Tiergarten فرع 

Turmstraße 75 

10551 Berlin 

Wedding فرع 

Ruheplatzstraße 4  

13347 Berlin 

(  ةورش توجد حاليا)   

 

: بديل موقع   

Swinemünder Str. 80  

13355 Berlin 

 هاتف 9018-37548 (030) 

  فاكس 9018-37576 (030) 

  33449-9018 (030)هاتف
    33469-9018 (030)فاكس

 

  44264-9018 (030)هاتف
  فاكس 9018-44224 (030)

 

 المواصالت

 الباص: 265 ,165 ,147

UMärkisches إلى 
Museum/Inselstr. 

  

B   مدخل في المبنى يوجد  
 لذوي بدون حواجز 

الخاصة اإلحتياجات  
 

 المواصالت

  إلى U9  : القطار
UTurmstraße  

  الباص: 123 ,101 ,245

Rathaus Tiergarten إلى 

  M27, TXL, 187  إلى

U Turmstraße 

 

B   مدخل  في المبنى يوجد

 لذوي بدون حواجز

 الخاصة اإلحتياجات
 

 المواصالت

إلى   الباص: 247
Swinemünderstr. 

 

 

 

عمل الفروع دوام  

الت المدرسيةخالل العطليس  -  - 

مساء   6:30 ـبعد الظهر  3         الثالثاء:   

ا  11الخميس:   ظهرا 1 ـصباح    

( عقد إلبرام ليس والمشورة فقط ، ستعالمإلل ) 
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بالالجئين المتعلقة األسئلة تنسيق - الترحيب كتبم   

 

. معلومات عن أهم من فرقاء العمل لالجئين لجميع المهتمين دورية مركزية  معلومات  
 المواضيع وعن المواعيد:

 

 willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de إيميل 
 

  والعملاالندماج لجهات الفاعلة في لأسبوعية تتضمن معلومات وعروض لالجئين و مجلة

لالجئينل  

http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-

verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/ 

 

 

 NeuinMitte# من المنطقة باللغة العربية والفارسية / الداري / الباشتو ديثةالح المعلومات

https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.arabisch/  

https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.dari.farsi.paschto/  

Willkommensbüro 

بشأن لمتطوعين، وا ،والجهات الراعية ،والجمعيات ،للمواطنين مرجعية  •

 المتعلقة بالعمل لالجئين في المنطقة   مسائلال

 إذا لزم األمر صلة وصل مع الدوائر المختصة •

 بما في ذلك النشرة األسبوعية ،المعلومات والعالقات العامة •

 عمل الشبكة والهيئات •

 والمشاريع غير التطوعية طوعيةتوالمشورة للمشاريع التنسيق ال •

مكتب دعم االندماج في  الالجئين بمساعدة واندماج مشاركةدعم وتحفيز  •

 المنطقة 

 (الثقافةخدمات االرشاد ) وسطاء اللغة والوساطة في  •

 إفادات سجل عدلي للمتطوعين •

 في حاالت الشكاوى و واالضطهاد التمييز تجاربدعم في حاالت ال •

 غير ممكن يرجى مالحظة أن تقديم المشورة الفردية •
  

mailto:willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/
https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.arabisch/
https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.dari.farsi.paschto/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=2052026288370380
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عنوانال  
Willkommensbüro Rathaus Tiergarten مكتب الترحيب مبنى بلدية 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de :إيميل 

  المواصالت

     U Turmstraße   إلى U9   :القطار  

Rathaus Tiergarten إلى    الباص:   123 ,101 ,245

    U Turmstraße  إلى M27, TXL, 187               

 

     B ةالخاص اإلحتياجات لذوي الحواجز من خالييوجد مدخل إلى المبنى 

 الموظفون المسؤولون  

قائم بأعمال المفوض لموضوع االندماجال  

Johanna Kösters  السيدة 

 هاتف   32961 9018 (030) 

 فاكس   32961 – 9018-488 (030) 

johanna.koesters@ba-  إيميل 
mitte.berlin.de       

 مكتب رئيس/  الالجئين لقضايا التنسيق

 الترحيب

Noemi Majer السيدة  

 هاتف  33749 – 9018 (030) 

  فاكس  33749 – 488 9018 (030) 

   noemi.majer@ba-mitte.berlin.de إيميل 

 االجتماعي المجال في للمشاركة التنسيق

  "التنسيقو ضمن مجال "الهروب
BENN 

Christina Schuster السيدة 

 هاتف   33748 – 9018 (030) 

فاكس   33749 – 488 9018 (030) 

 christina.schuster@ba-   إيميل
mitte.berlin.de   

اإلنفتاح على ج واالندما لصندوق التنسيق

إلداراتاالتنوع الثقافي في   

Öznur Büker السيدة 

 هاتف   33747 – 9018 (030) 

 فاكس  33749 – 488 9018 (030) 

  oeznur.bueker@ba-mitte.berlin.de إيميل 

  من الهجرةو ،االندماج يمرشد تنسيق

 أوروبا شرق جنوب /األوروبي االتحاد

التمييز ومناهضة  

Sybille Biermann السيدة 

 هاتف   32635 – 9018 (030) 

 فاكس   33749 – 488 9018 (030) 

sybille.biermann@ba-  إيميل 
mitte.berlin.de  

 االستشاري مجلساإلندماج وال مكتب

 للهجرة
 

Huri Yavuz السيدة 

 هاتف   33035 9018 (030) 

فاكس   33035 488 9018 (030) 

 integrationsbuero@ba-   إيميل
mitte.berlin.de;  

huri.yavuz@ba-mitte.berlin.de  

mailto:johanna.koesters@ba-إيميل
mailto:johanna.koesters@ba-إيميل
mailto:noemi.majer@ba-
mailto:noemi.majer@ba-
mailto:christina.schuster@ba-إيميل%20mitte.berlin.de
mailto:christina.schuster@ba-إيميل%20mitte.berlin.de
mailto:oeznur.bueker@ba-%20mitte.berlin.de
mailto:sybille.biermann@ba-إيميل
mailto:sybille.biermann@ba-إيميل
mailto:integrationsbuero@ba-إيميل%20mitte.berlin.de
mailto:integrationsbuero@ba-إيميل%20mitte.berlin.de
mailto:huri.yavuz@ba-%20mitte.berlin.de
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