
 

 

 

 

 دفاتر جانبی

 برای پناهندگان 

منطقه مرکزیدر  



 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019مای  چاپ سوم،

 ناشر
 برلین مرکزیشهرداری 

Bezirksamt Mitte von Berlin  
Mathilde-Jacob-Platz 1  

10551 Berlin  

 

  هیات تحریه
  مدیدآدفتر خوش 

Willkommensbüro 

   willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de   ایمیل:
    Tel.: (030) 9018-33747       تلفن:

www.berlin-mitte.de  

 

  طرح
 یاکوب اشتایس کل



 

3 Jakub Stejskal 
  



 

                                                                                           Grußwortپیشگفتار   4

 سا کنین محترم مقیم برلین،
 

 380.000برلین استقبال میکنم. در اینجا تقریبا  مرکزییقه طمن به گرمی از شما در من

دهنده  نشانکشور دنیا زندگی میکنند. این تنوع فرهنگی در محالت ما  170از 

همسایگان است. بنابر این من مطمن هستم که به  یکدیگر در بین تحمل وهمزیستی 

. ما خیلی خوشهال خوهایم شد که شما را مانند خانه خود میدانیداینجا  هم زودی شما

ایده های تان غنی بسازید. به ویژه در هفته و ماه را با تاریخ، فرهنگ و  ه ی ماقمنط

کار های زیادی  را در زندگی خویش انجام خواهید داد. اکثری اوقات شما  شما های اول

 منطقه. دفتر خواهید کردبخاطر کارهای روزمره خویش به ادارات دولتی مراجعه 

مرکزی بسیاری از کارهای شما و شهروندان را انجام میدهد. به عنوان مثال اگر به ثبت 

درخواست دهید، یا برای  کپننام پلیس نیاز دارید، یا میخواهید برای یک مهد کودک 

همچنین با تعداد  نطقه مرکزی. دفتر مامور خانواده برای حمایت و پشتیبانی نیاز دارید

 ه و انجمن ها با شما در این زمینه همکاری میکند.زیادی از مراکز مشاور

 

این بروشور به منظور سهولت و یافتن مسیر خود دراین جامعه بشما کمک میکند بطور 

شده خالصه همه نکات مهم مانند تماس و خدمات را از دفتر منطقه در اینجا خالصه 

را برای شما به زبان های اگر شما تسلط کافی به زبان آلمانی ندارید ما این بروشور  اند.

 انگلیسی، عربی و فارسی ترجمه کرده ایم.

و مرور برای  رضاکاران و سازمان های درگیر این بروشور همچنین به عنوان کمک 

 در امورات پناهندکان کمک میکند.

 

ما از شما صمیمانه تقاضا میکنیم تا از خدمات ما استفاده کنید. اگر سوال دارید لطفا با 

سایت ذیل  ما صحبت کنید. این بروشوری چند زبانه برای دانلود در وب همکاران

 :موجود است
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-

verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/  

: مشاهده کنید.اطالعیه ها پیشنهادات فعلی را در ویبسایت  مسول ادغام  برای معلومات بیشتر

 /verwaltung/beauftragte/integration-und-mitte/politik-https://www.berlin.de/ba 
 

 برای سوالت و پیشنهادات دفتر خوش آمدید در خدمت شماست.
willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de 

 
 همسایگی خوب یک به امید   

 

 

 

Ihr Bezirksbürgermeister شهردار منطقه شما   Berlin, 8. Mai 

2019مای  8برلین،                            2019  

Stephan von Dassel زل                  ااستیفن فون د       

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-verwaltung/beauftragte/integration/
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 هماهنگی سوالت مربوط به پناهندگان در امور بهداشت  

 

 

 آدرس 
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 شخص مسؤل

 Przyborowski) (Frau خانم پرسیبروسکی

 42636 – 9018 (030)    تلفن:
 42636-488 – 9018 (030)  فکس:
 nina.przyborowski@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 حمل و نقل

 .U9 bis U Turmstr       :قطار شهری
                     bis Rathaus Tiergarten ,123 ,101 ;245 :اتوبوس 

               M27, TXL, 187 bis U Turmstr. 
 

     B در دسترس است برای معلولین ساختمان بدون موانع. 
 

 

 

   برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی و فرانسوی ترجمان: انگلیسی .

 کرد و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

 
 

  

 

  اقامتگاه های در حمایت و پشتیبانی توسط همکاران، رضاکاران و دواطلبان 

    ان، سوالت در مورد مراقبت های پزشکی در دفتر شهرداری میتهیپناه جو
  سالمت کنترل سیستم در دفاتر جانبی وظایف 
   خدمات تهیه و آماده سازی برگه های معلوماتی برای چند زبان. راه اندازی 
   .برنامه های معلوماتی راجع با مسایل پزشکی در اقامتگاه های پناهندگان 
 گرفتن قرار مالقات از طریق تلفن 

 

 
 

Gesundheitsamt Mitte 
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 مرکز مشاوره برای افراد معلول و مبتال به بیماری سرطان    

 

 

 آدرس
Turmstr. 21, Haus M, Eingang L, 10559 Berlin 

 ورودی  ام خانه
 طبقه سوم

 

 43287 / 45181 – 9018 (030)  تلفن: 
 43287-488 – 9018 (030) فکس:
 bfb@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 

 حمل و نقل:

 آسانسور .U9 bis U Turmstr  قطار شهری:
 .bis Turmstr./Lübecker Str 101 187 123  اتوبوس:

N40 101 123 187 M27 bis U Turmstr.                       
 

     B ساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 ساعات اداری باز

 Uhr 12:00 – 09:00  :سه شنبه

 

 تلفنیساعات اداری 

  Uhr 12:00 – 09:00   :   پنجشنبه

 

   برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی و فرانسوی ترجمان: انگلیسی .

 کرد و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

     :مشاوره برای بزرگساالن در ساعات اداری و هنگام مراجعه به منزل

   سواالت در مورد معلولیت ومشکالت مرتبط به بیماری 

 وسایل مراقبتی،  کمک شدید ی درخواست ها )کارت معلولیتکمک برا ،

 برای ادغام در اجتماع و کمک های اجتماعی(

(Schwerbehindertenausweis,                         Pflegehilfsmittel, 

Eingliederungshilfe, Sozialleistungen) 
 یاریخود یها گروه برای یافتن یگر یانجیم    
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 مرکز مشاوره برای برنامه خانواده و حامله گی 

 
 

 .صحفه بعدی مراجعه کنید بهدرس آبرای 
                       

  

 خانواده. برای روشهای برنامه ریزی در مشاوره پزشکی 
  پرداخت هزینه وسایل ضد بارداری برای افرادی که درآمد کم دارند با اثبات

 از طریق مدرک
 برسی و تجویز داروهای ضد حاملکی برای خانم هایکه بیمه ندارند 

 کی برای خانم های حامله که بیمه ندارندمعاینه و مشاوره پزش 
    مشاوره و کمک در دوران بارداری در مسایل پزشکی، اجتماعی و

 اقتصادی
 کمک مالی از سازمان های خیریه  درخواست و یاجتماع یروان یبانیپشت

 در دوران بارداری  
    مشاوره در راستای عدم توافق بارداری و صدور تصدیق نامه مشاوره

اس تی گی بی و مشاوره در راستای تولد خیلی  219با بند  دهی مطابق

 محرمانه.
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 آدرس
Ruheplatzstr. 13, 13347 Berlin 

 

 44235 – 9018 (030)         :تلفن
    44220 – 9018 (030)    :فکس

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

 حمل و نقل

  U6, U9 bis U Leopoldplatz     :قطارشهری
                       bis U Leopoldplatz 327 ,247 ,221 ,147 ,120  اتوبوس:

 

 .دسترس استساختمان بدون موانع برای معلولین در 

 ساعات اداری 

 Uhr 18:00 – 14:00  :دوشنبه
 Uhr 12:00 – 09:00  :سه شنبه
 Uhr 12.00 – 09:00  :پنجشنبه 

 :فقط با قرار مالقات
  پزشکی  و مشاوره معاینه              T (030) 9018 – 44235 
  برای بارداری مشاوره  T (030) 9018 – 44115 
 مشاوره برای اختالف بارداری T (030) 9018 – 44115 

 

 

   برای سایر زبان ها می عربی، ترکی، بلغاری و رومانیایی، ترجمان: انگلیسی .

 توان ترجمان سازمان دهی کرد و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.
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 مرکز مشاوره برای رشد کودک  

 

 

 آدرس
  - Rathaus Tiergarten تیرگارتین شهرداری

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

  45183 – 9018 (030)    :تلفن
 45183-488 – 488 9018 (030)  :فکس
 beratungrisikokinder@ba-mitte.berlin.de  :ایمیل

 حمل و نقل

 .U9 bis U Turmstr قطار شهری:    
                     bis Rathaus Tiergarten ,123 ,101 ;245 اتوبوس:

          M27, TXL, 187 bis U Turmstr.                   . 

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 ساعات اداری

 .ار مالقاترفقط با ق

 

    سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی . برای و پولندی ترجمان: انگلیسی

 کرد و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

 

 

  

  تشخیص و ارزیابی دکتر متخصص و ارایه راه درمانی برای کودکان با

اختالل در روند رشد، ناتوان جسمی و روانی و یا برای نوزادان نارس از 

 زمان تولد تا مدرسه
 ره و راهنمای جامع برای والدین و مراقبینمشاو 
  ارزیابی کودکان دارای وضعیت ادغام در اجتماع برای تعیین نیاز به مراقبت

 های درمانی
 ( و  روان درمانی،  یکاردرمان،  یوتراپیزیفدرمان های انفرادی و گروهی

 موسیقی درمانی( در موارد خاص
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  اچ آی وی – اس تی ای – یمرکز مشاوره برای سالمت جنس

STI-HIV 

 

 

 آدرس
Potsdamer Str. 65, 10785 Berlin 

 

 30 69 96 63 2 (030)   تلفن:  
 50 69 96 63 2 (030)  فکس:
 sti-hiv-bera@ba-mitte.berlin.de  :ایمیل

 حمل و نقل
          U1 bis U Kurfürstenstraße   قطارشهری:    

                   U2 bis U Bülowstraße 
          S1, S2, S25 bis Potsdamer Platz  قطار شهری:    

                              .M48, M85 bis Lützowstr./ Potsdamer Str اتوبوس:

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 وقت مالقات
   Uhr 15:00 – 12:00  دوشنبه:

   Uhr 18:00 – 15:00   سه شنبه:
   Uhr 18:00 – 15:00 :    پنجشنبه

   Uhr 12:00 – 09:00  :جمعه

 

  .مشاوره پزشکی فقط با داشتن قرار مالقات که شما از قبل گرفتید

 

   برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی ، تایلندیترجمان: انگلیسی .

 کرد. کرد و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده

 

  

  آی وی بطور ناشناسآزمایش اچ(HIV-Test)  

  ،اطالعات در مورد عفونت های مقاربت جنسی و راههای محافظت از آن

 مشاوره، معاینه و در صورت نیاز درمان آن 
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 د نمرکز مشاوره برلینی برای افراد که مشکالت بینایی دار

 

 درسآ
Turmstr. 21, Haus M, Eingang J, 10559 Berlin  

 ورودی  ام خانه

 

 45246 – 9018 (030)  تلفن:  
 45252 – 9018 (030)  فکس: 
 bfs@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 حمل و نقل

 )آسانسور بدون              U9 bis U Birkenstraße  (قطار شهری: 
               )  U9 bis U Turmstr.آسانسور( 

      M27 bis Havelberger Straße  :اتوبوس
                 45, TXL bis U Turmstr. 

123, 187, 101, 245 Turmstr./Lübecker Str.                     
 )محوطه داخل طوالنی رویپیاده                   ( 

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 یساعات ادار

 گرفته شود تلفنقرار مالقات از طریق 

 

 Uhr 15:00 – 08:30 :چهارشنبه ,سه شنبه ,دوشنبه
 Uhr 17:00 – 08:30               :پنجشنبه

 Uhr 13:00 – 08:30   :جمعه

 

    ترجمان: انگلیسی. برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی کرد و یا در

 محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

 دارند:توصیه های موضوعی مخصوص برای افرادیکه مشکالت بینایی 

  مطابق قوانون بهداشت ایالت و  بستن تقاضا نامه و شفاف سازی حقوق

 آشنایی با حقوق معلولین
 امکان استفاده بهتر از بینایی با استفاده از عینک و یا وسایل الیکترونیکی 
 ارزیابی توسط دکتر متخصص 
  ،اطالعات در مورد حمایت از کودکان دارای اختالل بینایی در خانواده

ان، مربیان و مهدکودک و مدرسه وهمچنین حمایت از والدین، معلم

 سرپرستان آنها.
 اطالعات مربوط  به ادغام در اجتماع و اقدامات توانبخشی 
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محافظت در برابر عفونت، اقدامات پزشکی اضطراری و 

از بهداشت محیط  محافظت

 

 

 درسآ
Kapweg 3, 13405 Berlin 

 

 33208 – 9018 (030)  تلفن:  
 33254 – 9018 (030)  فکس:
 hygiene-umwelt@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 

 حمل و نقل
 )آسانسور U6 bis U Kurt-Schumacher-Platz  ( قطار شهری:

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

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

 

 پاسخگویی تلفنیساعات 
 Uhr 15:00 – 09:00  :دوشنبه

 Uhr 15:00 – 09:00  :سه شنبه
 Uhr 15:00 – 09:00:جهارشنبه

 Uhr 15:00 – 09:00           :پنجشنبه
 Uhr 14:00 – 09:00  :جمعه

 .با قرار مالقات

 مشاوره در مورد الزامات بهداشتی در محل اقامت 
  بازرسی بهداشت عفونی در محل اقامت پناهندگان 

  عفونی، انجام اقدامات ضروری برای پیشگیری و روشن ساختن امراض

 جلوگیری از این امراض
  گزارش دهی راجع به بیماری های عفونی طبق قانون حفاظت

برای موسساتی که محل اقامت پناهندگان را فراهم   (IfSG §§ 33-36)ازعفونت

 میکنند
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    :ترجمان سازمان دهی کرد و یا در محل از می توان  در صورت نیازترجمان

 ترجمان تلفنی استفاده کرد.

 

 

Gesundheitsamt Mitte اداره بهداشت                                                                

                                                               (KJGD)خدمات بهداشتی برای کودکان و نوجوانان  

                 

 
 

 

                   .درس در صحفه بعدی مراجعه کنیدآبرای 
  

سالگی به عنوان مثال: 18معاینه پزشکی و مشاوره تا سن   

  برای کودکان و نوجوانان که بیمه نشده اند 
 برای پذیرش مراقبت های روزانه، ثبت نام در مدرسه و معاینات 
 و انجام معاینات پیشگیرانه  در صورت نیاز برسی 
 مشاوره در مورد واکسیناسیون در صورت نیاز انجام واکسیناسیون 
  مشاوره در مورد رشد کودک و اختالالت سالمتی و رشدی 

 :سالگی 2 پایان جتماعی و آموزشی تاا مشاوره

  مشاوره در مورد مراقبت، تغذیه، پیشرفت از بروزحوادث در دوران

 کودکی
  دیدار و مالقات با خانواده به دلیل تولد نوزاد 
  واسطه گری راجع به کمک های اولیه ) به عنوان مثال فراهم کردن دکتر

  (Familienhebamme, Eltern-Kind-Gruppen)مامایی یا قابله(
  اطالعات در مورد در یافت حقوق قانونی و حمایت در صورت وجود

 مشکالت اقتصادی 
  در شرایط بحرانی و حمایت از کار کودکان با هماهنگی اخذ اقدامات الزم

 با اداره جوانان
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 درسآ
 - Rathaus Tiergarten  تیرگارتنشهرداری 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 
Kontakt für Wedding und Alt-Mitte 

 46131-/46130 – 9018 (030)  تلفن:  
 45266 – 9018 (030)  فکس:
 kjgd@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 
Kontakt für Tiergarten 

 33216-/33213 – 9018 (030)  تلفن:  
 33305 – 9018 (030)  فکس:
 kjgd@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 

 حمل و نقل
 U9 bis U Turmstraße  قطار شهری:

                      ;bis Rathaus Tiergarten 123 ,101 ,245   اتوبوس:
   M27, TXL, 187 bis U Turmstraße                      

 

    Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 ساعات اداری
 سوال نمایید.تلفن  از طریق لطفا

 

   برای سایر زبان ها می توان ترجمان . ترکی، لهستانی و عربی، ترجمان: انگلیسی

 سازمان دهی کرد و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

.  
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 (KJPD)خدمات روانپزشکی کودک و نوجوانان 

 

 درسآ
 -  Rathaus Tiergarten شهرداری تیرگارتن 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 
Anmeldung: Frau Grundmann / Frau Werner / Frau Urbansk 

 خانم گرند من، خانم ویرنر، خانم اوربنسکی                                                                             پذیرش:
 33250- / 33242- / 33241 – 9018 (030)  تلفن:  
 32306 – 9018 (030)  فکس:
 kjpd@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 حمل و نقل
 .U9 bis U Turmstr قطار شهری:

                      bis Rathaus Tiergarten ,123 ,101 ;245  توبوس:ا
 M27, TXL, 187 bis U Turmstr.                     

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 ساعات اداری 
 فقط از طریق تلفن در دسترس است

 Uhr 14:00 – 10:00 :از دوشنبه تا جمعه

 

 اداری بازساعات 
                     Uhr 17:30 – 15:30  :پنجشنبه

 

    ترجمان: انگلیسی. برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی کرد و یا در

 محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

والدین سال  18برای کودکان تا  و حمایت مشاوره و معاینه پزشکی و روانشناسی

 نها در رابطه با:آ
   همچنین  و یرفتار مشکالتاختالالت و مشکالت روانی یا نقص رشدی و 

  یروان اتیشکا
 و یاضطرار طیشرا با آمدن کنار برای بحران در زمان و اقدام یبانیپشت 

 روحی  حاد
 پشتیبانی برای هدایت کمک های مناسب بر اساس کتاب قوانین اجتماعی 
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 (SpD)  خدمات روانپزشکی اجتماعی

 

 
 (:Weddingمرکز ودینگ )

 
Westhafenstr. 1, 13353 Berlin 

Anmeldung 2. Etg., Zimmer 214 

 درسآ
 :(Tiergarten) مرکز تیرگارتن

 (Rathaus Tiergartenشهرداری تیرگارتن )
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

Anmeldung: 1. Etg., Zimmer 128 

 45212 – 9018 (030) تلفن:  
 45212 488 – 9018 (030) فکس:
 @sozialpsychdienst ایمیل:

 ba-mitte.berlin.de               

 33268 – 9018 (030) تلفن:  
 33248 488 – 9018 (030) فکس:
 @sozialpsychdienst ایمیل:

 ba-mitte.berlin.de               

 حمل و نقل
 U9 bis U Westhafen قطار شهری: 

 S 41, S 42 bis Westhafen قطار شهری:

 حمل و نقل
 U9 bis U Turmstraße قطار شهری: 

  bis 123 ,101 ,245  اتوبوس:
         Rathaus Tiergarten;      
           M27, TXL, 187 bis        
            U Turmstraße 
   B ساختمان بدون موانع برای معلولین در

 .دسترس است
 

 ساعات اداری در هردو مکان
 با تلفن قابل دسترس است

 Uhr 16:00 – 08:00 :از دوشنبه تا جمعه
 ساعات اداری باز

 Uhr 12:00 – 09:00   :سه شنبه
 Uhr 16:00 – 14:00                  :پنجشنبه

 

 

   حمایت در حالت های بحرانی و مراقبت های روانپزشکی اضطراری

از جمله فراهم کردن مسکن مطابق قانون کمک و اقدامات حفاظتی 

در صورت تحدید خطر جدی   (PsychKG)برای بیماری های روانی 

 برای خود شخص یا شخص ثالث
  مشاوره و شروع اقدامات کمکی برای ادغام در اجتماع برای مبتالیان

روانی، برای اعتیاد به مواد مخدر و همچنان افرادی که دارای اختالل 

شناختی هستند )مسؤلیت این مورد و سایر موارد دیگر بستگی به ماه 

 یته مسؤل ماه ژانویه است.(تولد دارد بطور مثال م



 

21    برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی کرد و ترکی ترجمان: انگلیسی .

 و یا در محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

Gesundheitsamt Mitt اداره بهداشت                                                                 

                  یخدمات دندان پزشک 

 

 درسآ
Turmstr. 21, 10559 Berlin 

 ام خانه

 

 45193 – 9018 (030)  تلفن:  
 45193 488-9018 (030)  فکس:
 zahnaerztlicherdienst@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 ترانسپورت
 )آسانسور بدون( U9 bis U Birkenstraße :شهری قطار
            )  U9 bis U Turmstr. آسانسور( 

 M27 bis Havelberger Straße  :اتوبوس
            245, TXL bis U Turmstr. 

123, 187, 101, 245 Turmstr./Lübecker Str.                    
 )محوطه داخل طوالنی رویپیاده               (

 

   Bدر دسترس است برای معلولین ساختمان بدون مانع. 

 

 ساعات اداری 
 فقط با داشتن قرار مالقات 

 

   در  و یا کرد ن سازمان دهیامی توان ترجم اسایر زبان هبرای  .ترجمان: انگلیسی

 .استفاده کرد نیتلف از ترجمان محل

  معاینات ساالنه دندانپزشکی درمهد کودک ها، مدارس ومراکز مراقبت

 های روزانه 
  اقدامات گروه پیشگیری دندانپزشکی در مهد کودک ها و مدارس) بهداشت

 دهان، تغذیه، و فلوریداسیون( 
 مشاوره برای ساختار دهان و فک 
 مشاوره شهروندان در مسایل دندان پزشکی 
   هیچگونه خدمات دندانپزشکی در محل 
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Jugendamt Mitte                                                                اداره جوانان میته 

هماهنگی برای ادغام و پناهندگان در اداره جوانان برلین 
 میته                                                                                 

 

 درسآ
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

 شخص مسؤل

 (Herr Walz)آقای والز
 23348 – 9018 (030)  تلفن:  
 24128 – 9018 (030)  فکس:
 f.walz@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 حمل و نقل

 U5 bis U Schillingstraße :قطار شهری
                 M5, M6, M8 bis Büschingstraße :ترین 

 

    Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

    ترجمان: انگلیسی. برای سایر زبان ها می توان ترجمان سازمان دهی کرد و یا در

 محل از ترجمان تلفنی استفاده کرد.

   

 گی وابسته به اداره جوانان و کمک مشاوره کارمندان در موسسات پناهند

 جوانان در محل کار برای خانواده های تازه مهاجر

  روادید اطالع رسانی در داخل و خارج اقامتگاه های سازماندهی

 خانواده های تازه مهاجر

  مدیریت وجمع آوری شکایات و بهران ها 

Jugendamt Mitte 
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 کمک های اولیه در اداره جوانان برلین میته                       

 

 

 درس آ
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

 شخص مسؤل

 (Frau Böhnke) خانم بون کی
 22380 – 9018 (030)  تلفن:  
 22380 488 – 9018 (030)  فکس:
 k.boehnke@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 حمل و نقل
 U5 bis U Schillingstraße شهری:قطار 
                M5, M6, M8 bis Büschingstraße :ترین 

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

    :در محل از می توان و یا  وجود داردترجمان  امکان سازمان دهیترجمان

 ترجمان تلفنی استفاده کرد.

 

تولد یک طفل نوزاد تغیرات زیادی را در زندگی روزمره به وجود می آورد. اگر 

میخواهید پدر یا مادر شوید باید خیلی از موارد را مراقبت کنید و برای چند چیز 

خود را آماده کنید بطور مثال یک دکتر مامایی یا قابله پیدا کنید، به دوره آمادگی 

برای زایمان بروید وضعیت پدری خودرا ارزیابی کنید، به شرکت بیمه درمانی 

 خود اطالع دهید، درخواست مرخصی والدین کنید و ....

 

هید. مانند مراجعه به اگر فرزند شما قبال متولد شده باشد. کارهابی را باید انجام د 

دفتر شهروندان، معاینات پزشکی پیشگیرانه، درخواست حقوق کودک و والدین و 

 همچنان پیدا کردن یک مهد کودک و بسیار موارد دیگر

 

 :معلومات بیشتری و مرتبط به این مسایل را در وبسایت ذیل میتوان یافت

. mitte-hilfen-www.berlin.de/fruehe  و همچنین نزد هماهنگ کننده کمک های

           ابتدایی اداره جوانان در منطقه مرکزی.                                                                                         

http://www.berlin.de/fruehe-hilfen-mitte
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 ه خانوادوالدین و مشاوره 

 

 

  

ما یک تیم کاری مشوره دهی و آموزشی برای خانواده ها هستیم. ما در تیم های 

روانشناسان واجد شرایط و متخصص راجع به مسایل درمانگران کودک و خانواده 

 کنیم.کار می

اگر در مورد فرزند تان منحیث والدین نگران هستید یا خودرا تحت فشار احساس  

میکنید در این صورت می توانید با تماس بگرید. برای مثال چنین شرایط می توانند 

وقتی باشند که کودک شما بد خوابی دارد یا وقتی که کابوس میبیند، برایش ترس 

 ها بماند و سریع گریه میکند.ایجاد میشود یا دیگر نمیخواهد تن

 عرضه میکنیم؟  یما چه خدمات 

  ما از والدین، فرزندان، و خانواده ها راجح به همه موضوعات و مشکالت

 روحی که بر فرزندان و یا والدین تاثیر روحی می گزارند حمایت می کنیم

  و درمان کوتاه مدت ارائه می دهیم.  تشخیص بیماریما مشاوره، اقدام

 بخصوص در شرایط بحرانی بعد از وقایع اسفبار و سخت )جنگ و فرار(

این خدمات رایگان و محرمانه هستند. همه والدین و خانواده های که در منطقه  

( زندگی میکنند یا در مراکز پناهندگی اقامت دارند می توانند مراجعه Mitteمرکزی )

 ن خدمات برخوردار شوند. کنند و از ای
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 درسآ
 و مشوره دهی برای خانواده ها موجود است. پرورش ی سه مرکزدر منطقه مرکز

 (Wedding) ودینگمرکز 
Kapweg 5,  

13405 Berlin 

 (Moabit) موابیتمرکز 
Turmstr. 75,  
10551 Berlin 

 

 گزوند بقوننمرکز 
(Gesundbrunnen) 

Grüntaler Straße 21, 

13357 Berlin 

 45400 – 9018 (030) : تلفن
 45477 – 9018 (030) فکس:

-efb.zentrum :ایمیل

wedding@ 
 ba-mitte.berlin.de 

 34614 – 9018 (030)تلفن: 
 – 9018 (030) فکس:

34646 
 @efb.moabit :ایمیل
 ba-mitte.berlin.de 

 45350 – 9018 (030)تلفن: 
 45331 – 9018 (030) فکس:

 @efb.gesundbrunnen :ایمیل

 ba-mitte.berlin.de 

 حمل و نقل
U-Bahn: U6 bis U Kurt-

Schumacher-Platz oder 
U Afrikanische Straße 

Bus: 125, 128 bis Kapweg 
122, 221, M21, X21 bis 

Kurt-Schumacher-Platz 

 

 B ساختمان بدون موانع برای

 .معلولین در دسترس است

 

 حمل و نقل
U-Bahn: U9 bis 
U Turmstraße 

Bus: 245, 101, 123 bis 

Rathaus Tiergarten 
M27, TXL, 187 bis U 

Turmstraße 

 

 B ساختمان بدون موانع برای

)لطفا .معلولین در دسترس است

 از قبل ثبت نام کنید(

 

 حمل و نقل
U-Bahn: U8 bis 

U Pankstraße 
S-Bahn: S1, S2, S 25, S 41, 

S 42 bis Gesundbrunnen 
Tram: M 13, M 50 bis 

Grüntaler Straße 

 

 Bبرای  ساختمان بدون موانع

 .معلولین در دسترس است

 

 

 ساعات اداری برای همه نقاط
 Uhr 11:00 – 09:00  :سه شنبه
 Uhr 18:00 – 16:00              :پنجشنبه

 

 

   5 کاپوگ مرکزترجمان: در  (Kapweg 5):  بوسنیایی، صربستانی و کرواتی. در

 Grüntaler)  21ترکی و فرانسوی. در گرانتالراشترسه :(Turmstr. 75) 75 تورم اشترسه

21 Str.) : برایبه خاطر خواستن ترجمان ، مانی و انگلیسیآلانگلیسی. لطفا با ما به زبان 

در محل در ضمن . خود تان مترجم بیاوریدیا می توانید  بگیریدزبان های دیگر تماس 

 .ذیراستن پهم امک یتلفن یترجمان
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 موزشی اجتماعی منطقه ای                                                                                آخدمات 

 

 رسآد

 تیم خدمات روزانه برای پناهندگان
اشخاص مسؤل برای خانواده های پناهندگان و جوانان کشورهای غیر اتحادیه ای اروپا، 

 های مهاجر از کشور های اتحادیه ای اروپا.افراد زیر سن همراه با خانواده، و خانواده 
 

 - Rathaus Mitte شهرداری مرکزی
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

 21138 – 9018 (030) تلفن:  
 24128 – 9018 (030) فکس:
 tfg.jugendamt@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
 U5 bis U Schillingstraße قطار شهری:

                 M5, M6, M8 bis Büschingstraße    :ترین 

 

    Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 

  برای خانواده هاو پشتیبانی کمکی اجتماعی  یمشاوره آموزش
بعضی اوقات والدین در نگرانی ها و مشکالت با کودکان نیاز به مشاوره دارند. 

بعضی اوقات شرایط در خانواده به حدی دشوار است که نمی دانند به تنهایی چه 

کار باید بکنند. در این مواقع کودکان، خانواده ها و نوجوانان میتوانند با خدمات 

 اجتماعی منطقه ی مرکزی تماس بگیرند.

 دهیم؟  یم رایها یما چه خدمات 

  میانچیگری در شرایط درگیری 
  مشاوره دهی حرفه ای در مورد مشکالت پرورشی و قوانین نزاع

 ودرگیری در خانواده.
 امکانات  مورد در و پرورش یبرا شتریب یها کمک مورد در اطالعات 

 یروان یبانیپشت

  واسطه گری برای پیشنهادات کمکی مناسب 
  از کودکان برای خانواده های آسیب دیدهکمک و حمایت 
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 قابل دسترس استی تلفن
 Uhr 15:00 – 09:00    :دوشنبه

 Uhr 15:00 – 09:00   :سه شنبه
 Uhr 15:00 – 09:00 :جهارشنبه

   Uhr 18:00 – 12:00               :پنجشنبه
 Uhr 14:00 – 09:00   :جمعه

 

 ساعات اداری حضوری
  Uhr 12:00 – 09:00   :سه شنبه
    Uhr 18:00 – 16:00              پنجشنبه

  Kinderschutz مراقبت از اطفال
 Rathaus Mitteشهرداری مرکزی 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

                                                                                                    (Frau Nawroth)مرکز مراقبت اطفال هاهنگی: خانم نوروت  
 23141 – 9018 (030) تلفن:  
 c.nawroth@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
 U 5 bis U Schillingstraße قطار شهری: 

                 M5, M6, M8 bis Büschingstraße :ترین 

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 تیم مراقبت اطفال در میته 
  55555 – 90182 (030)   تلفن:  

  Uhr 18:00 - 08:00    از دوشنبه تا جمعه

 
 مراقبت اطفال هات الین برلین

 66 00 61 (030) تلفن:  

 ه در دسترسساعت 24از دوشنبه تا یکشنبه بطور 

 
 اطفال و نوجوانان اضطراری خدمات 
 61 00 61 (030) تلفن:  

  ه در دسترسساعت 24از دوشنبه تا یکشنبه 

 



 

29     :خواستن ترجمان تماس بگیرید. در ضمن در لطفا با ما از قبل به خاطر ترجمان

  محل ترجمانی تلفنی هم امکان پذیر است.
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مراقبت روزانه کودکانه حمایت و مراقبت دوره تکمیل در 
                            مدارس ابتدایی

 
 

 

  

 :(  - Kita)کیتا خدمات مراقبت از کودکان در مرکز مهد کودک

و پرورش فرزند را در خانواده تکمیل نموده، و تاثیر  مراجعه به مهد کودک تربیت

 6ماه تا  6مثبتی در رشد زبانی و اجتماعی وی دارد. در مراکز مهد کودک کودکان 

 سال تحت مراقبت های اموزشی قرار می گیرند. 

 :(  - Hortخدمات مراقبت اضافی در مدارس ابتدایی) مراقبت بعد از مدرسه یا هارت

ه ابتدایی شرکت می کنند، می توانند در مرکز مراقبت بعد از کودکان که در دور

مدرسه در مراقبت های اضافی شرکت کنند. در آنجا کودکان باهم بازی می کنند و 

یاد می گیرند وهمچنین امکان خوردن نهار با همدیگر را دارند. ساعات های 

 خدمات زیر قابل دسترس هستند:

  7:30تا  6:00صبح از ساعت 

  16:00تا  13:30ظهر از ساعت بعد از  

  18.00تا  16.00بعد از ظهر از ساعت 

برای بدست آوردن جای برای فرزند خود در مهد کودک و مراقبت روزانه بعد از  

 مدرسه باید از اداره جوانان درخواست کوپن کنید. 
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 درسآ
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

 حمل و نقل
 U5 bis U Schillingstraße :قطار شهری

                     M5, M6, M8 bis Büschingstraße       :ترین

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 شخص مسؤل

 (Frau Kehlخانم کهل )هوت:  کپنبرای مهد کودک و 

 23548 – 9018 (030) تلفن:  
 23548 488 – 9018 (030) فکس:
 grit.kehl@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 .میگردنددنبال مهد کودک  به که برای کسانی
 23342 /22375 – 9018 (030) تلفن:  
 22375 488 – 9018 (030) فکس:
 kitaplatz@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 

  :برای مراقبت روزانه
 22312 – 9018 (030) تلفن:  
 22757 – 9018 (030) تلفن:  

 ساعات اداری برای همه بخشها
 Uhr 12:00 – 09:00  :سه شنبه
  Uhr 18:00 – 14:00             :پنجشنبه

 

    :در ضمن در محل ترجمانی تلفنی هم امکان  .ان بیاوریدترجملطفا با خود ترجمان

  پذیر است.



 

32 Amt für Bürgerdienste Mitte                             دفتر برای خدمات شهروندان میته 

 هماهنگی سوالت مربوط به پناهندگان در دفتر شهروندان 

 درسآ

 - Rathaus Tiergarten تیرگارتین شهرداری
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

  :شخص مسؤل

 (Herr Schäfer)                  شیفر آقای

 32303 – 9018 (030)  :  تلفن
 32072 – 9018 (030)  :فکس
 ronald.schäfer@ba-mitte.berlin.de  :ایمیل

 

 یا

 

  (Herr Neuhoff)      قای نای هوفآ

 34515 -9018 (030)  تلفن:  
 34520 – 9018 (030)  فکس:
 alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de  ایمیل:

 حمل و نقل
 U9 bis U Turmstraße قطار شهری: 

     M 27 bis Rathaus Tiergarten ,245 ,123 ,101    اتوبوس:
  M27, TXL, 187 bis U Turmstraße                     

 

    Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

   

Amt für Bürgerdienste Mitte 



 

33 Amt für Bürgerdienste Mitte خدمات شهروندان میته                             دفتر برای   

              Flüchtlingsbürgeramt دفتر شهرداری پناهندگان
                      

 

 

                    .صحفه بعدی مراجعه کنید بهدرس آبرای 
  

دفتر شهرداری برای پناهندگان افرادی را کمک میکنند که هنوز در روند پناهندگی 

هستند ) یا افرادی که دارای اقامت هستند( و یا افرادی که دولدنگ دارند. دفتر 

شهرداری پناهندگان منطیقه مرکزی نه تنها مسؤل امور پناهندگان در منطقه است 

لکه در دیگر مناطق مانند: فریریش هاین، کرویزبیرگ، نایکولن، تیملهوف ب

شونبیرگ، اشتیگلیتز، سالیندورف، پنکو، مرسان هلرسدورف، لیشتنبیرگ، 

 راینیکندورف و تریبتورکوپنیک مسؤول امورات روزمره شماست. 

 می دهیم؟ رایها شماه ب یما چه خدمات

  پناهندگاناجرای ثبت نام و ثبت نام مجدد برای 

 صدور و تمدید برلین پاس(Berlinpässen)  برای پناهندگان 

 درخواست سوابق پیشنه(Führungszeugnis)  

  گواهی برای تطبیق مدرک با اصل(Beglaubigungen) 
 تصدیق و درخواست گواهی نامه یا لیسنس 

 ثبت نام وسیله نقلیه ماشین یا موتور(Kfz-Abmeldung)  

  پاسپورت جدیدانتقال اقامت در 

 توضیح اطالعات پیشگام 

 توضیح فرم ها 

 فروش گزرنامه های تعطیالتی(Ferienpässe)  

  همچنان پشتیبانی شما با زبان مادریتان توسط راهنمایان ادغام در اجتماع

  ("Lotsenprojekt "die brücke))پروژه دیبروکه(



 

34 Amt für Bürgerdienste Mitte                            دفتر برای خدمات شهروندان  میته 

              Flüchtlingsbürgeramt دفتر شهرداری پناهندگان
          

 درسآ

 - Rathaus Tiergarten ارتینگتیر شهرداری
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 (Herr Neuhoff) شخص مسؤل اقای نای هوف

 34515 – 9018 (030) :  تلفن
 alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de :ایمیل

 حمل و نقل

 U9 bis U Turmstraße قطار شهری:
                       bis Rathaus Tiergarten 123 ,101 ,245  اتوبوس:

  187, M27, TXL bis U Turmstraße                      

 

    Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 ساعات اداری

 Uhr 15:00 – 08:00  :دوشنبه
 Uhr 15:00 – 08:00  :سه شنبه

 Uhr 14:00 – 07:00 :چهار شنبه
   Uhr 18:00 – 11:00          :پنجشنبه

 Uhr 14:00 – 07:00  :جمعه

 

 قرار مالقات نیاز نیست

 

   برای  ارتباطی پلهنمایان ادغام ان ریهمچن .ترجمان: ترکی، صربی و انگلیسی

 در محل در ضمن .دنفارسی ، دری و روسی  ترجمانی میکن شما به زبان های عربی،

 خودتان هم می توانید مترجم با خود بیاورید. .هم استفاده کرد ترجمان تلفنیمی توان از

  



 

35 Amt für Bürgerdienste Mitte                            دفتر برای خدمات شهروندان  میته 

 دفتر عقبی در دفتر شهرداری پناهندگان                                                                                 

 

 

 درسآ

  - Rathaus Wedding ویدینگ شهرداری
Müllerstraße 146, 13353 Berlin 

 (Herr Neuhoff)قای نای هوف آشخص مسؤل 

 44515 – 9018 (030) :  تلفن
 44515 – 488 9018 (030) :فکس
 alexander.neuhoff@ba-mitte.berlin.de :ایمیل

 نقل و حمل

 U6 / U9 bis U Leopoldplatz قطار شهری:
 bis Rathaus Wedding oder U Leopoldplatz 120  اتوبوس:

        142, 221, 247, 327 bis U Leopoldplatz 
 M13 bis Seestraße ,50       :ترین 

 

    Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

  

؟ممی دهی ارایه یخدمات ما چه  

  اجرای ثبت نام ها و ثبت نام های مجدد برای پناهندگان، تا آنجا که در محل

 اقامت پناهندگان ارائه میشود

  مسؤل در مناطق:میته، فریریش هاین کرویزبیرگ، نایکولن، تیمپلهوف

شونبیرگ، اشتیگلیتز،سالندورف، پنکو، مرسان هلرسدورف، لیشتینبرگ، 

 و تریپتوکوپنیکراینگیندورف 
 !و در اینجا هیچ سرویس دهی شخصی وجود ندارد 



 

36 Amt für Bürgerdienste Mitte                             دفتر برای خدمات شهروندان میته 

                                                                Bürgeramtدفتر شهرداری
                                         

                                      

 :ریدیلطفا قرار مالقات را از طریق تلفن بگ
 115 030تلفنی از طریق شماره       

 http://service.berlin.de/terminvereinbarung         یا از طریق اینترنت
 .سکن کنیدانالین لطفا این بار کد را آبخاطر گرفتن قرار مالقات 

 

  

پناهندگان می توانند به دفتر شهروندان مراجعه کنند، اگر شما به عنوان پناهنده 

شناخته شده باشید و یا هم اجازه اقامه دیگری از اداره بامف در یافت کرده اید. دفتر 

شهروندان دارای سه مرکز در منطقه است شما می توانید مکان را آزادانه انتخاب 

 کنید یا از دیگر دفاتر شهروندان در برلین استفاده کنید.

 

می دهیم؟ رایهاما چه خدماتی   

 ( اجرای ثبت نام و ثبت نام مجددAn-, Ab- und Ummeldung)   
 آدرس صدورگواهی ثبت (Meldebescheinigungen) 

 ( درخواست سوابق پیشنهFührungszeugnis) 

 تصدیق نامه (Beglaubigungen) 

  گواهی نامه یا لیسنسدرخواست 
 خروج وسیله نقلیه ماشین یا موتر 
 صدور پارک شاین برای ساکنن 
 ( برلین پاس )تمدید( صدور وBerlinpässen) 

 انتقال اقامت در پاسپورت جدید 

 توضیح اطالعات پیشگام 

 توضیح فورم ها 

 فروش گزرنامه های تعطیالتی 

  فقط درمرکز ویدینگ: مشاوره راجع به هزینه مسکن 
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                                                     Bürgeramt دفتر شهرداری
                                                                        

 درسآ

                                                                                   .در سه مکان ذیل یک شهرداری دارد مرکزی منطقه

 (Weddingودینگ )مرکز  
Osloer Str. 36, 

13359 Berlin 

 (Tiergarten) تیرگارتنمرکز 
 شهرداری تیرگارتن

Mathilde-Jacob- Platz 1, 
10551 Berlin 

 (Mitte) مرکز میته 

 شهرداری مرکزی
Karl-Marx-Allee 31, 

10178 Berlin 

 مدیر مرکز:
 (Hr. Milde) اقای میلد

 

 47666 – 9018 (030)تلفن:  
 488 – 9018 (030) :فکس

47666 
 @burkhard.milde :ایمیل

ba-mitte.berlin.de 

 مدیر مرکز:
 (Herr Blank) قای بالنکآ

 

 32611 – 9018 (030)تلفن:  
 – 9018 (030) :فکس

232072 
 : @hans-juergen.blank ایمیل
 ba-mitte.berlin.de 

 مدیر مرکز:
 (Hr. Wehlan) قای ویالنآ

 

 23421 – 9018 (030)تلفن:  
 23060 – 9018 (030) فکس:
 @frank.wehlan ایمیل:

 ba-mitte.berlin.de 

 حمل و نقل
 U8, U9 bis        قطار شهری:

U Osloer Straße                     

    

 255 ,150 ,128 ,125 اتوبوس:

   
bis Osloer Straße                   

    
Tram: M13, 50 bis U Osloer 

    Straße                                 

          

 حمل و نقل
  U9 bis         :قطار شهری

U Turmstraße                   
     ,123 ,101 ,245   اتوبوس:

bis Rathaus Tiergarten; 
M27, TXL, 187 bis               
U Turmstraße                    

 ترانسپورت
 U5 bis         قطار شهری:

         U Schillingstraße   
 M5, M6, M8 bis :ترین

Büschingstraße            

 

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 :شهرداریو اطالع دهی هرسه دفتر  اداریزمان 
 Uhr 15:00 - 08:00  :دوشنبه

 Uhr 15:00 – 08:00  :سه شنبه
 Uhr 14:00 - 07:00:جهارشنبه

  Uhr 18:00 - 11:00               :پنجشنبه
 Uhr 14:00 – 07:00  :جمعه

 

    ترجمان: ترکی، کرواتی و انگلیسی. برای دیگر زبانها در محل می توان

 ازترجمان تلفنی هم استفاده کرد. خودتان هم می توانید مترجم با خود بیاورید.

  



 

38 Amt für Bürgerdienste Mitte                             دفتر برای خدمات شهروندان میته 

                                                 Standesamt دفتر ثبت احوال

             

 

   

؟می دهیم رایها یما چه خدمات  

  صدور گواهی نامه برای اطفال تازه متولد شده در برلین میته ) ارائه گزرنامه

 ه مدرک تولد و قرارداد ازدواج ضروری است( شناسنام
  .ثبت ازدواج در صورتی که نامزد در برلین منطقه مرکزی زندگی کند

 )گزرنامه یا مدارک وضعیت مدنی شخص ضروری است(
   صدور گواهی نامه برای افراد فوت شده در برلین منطقه مرکزی. )با ارائه

                                  مدارک الزم گزرنامه یا مدرک جای گزین گزرنامه( 

(Vorlage von Reisepass / Passersatzpapieren erforderlich) 

 اطالعات کنونی

ازدواجقرار مالقات و ساعات کاری شما در بخش   

   امکان  سرویس پرتال شهر برلیناز طریق  فقط قرارمالقاتامکان گرفتن

 :پذیر است
https://www.berlin.de/ba-

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

inbuchung  

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


 

39 Amt für Bürgerdienste Mitte                             دفتر برای خدمات شهروندان میته 

 درسآ
Standesamt Mitte 

Parochialstr. 3, 10179 Berlin 

 نقل و حمل
     S5, S7, S75, S9 bis S Jannowitzbrücke oder bis S Alexanderplatz   قطار شهری:

             ,U2 bis U Klosterstrasse, U8 bis U Jannowitzbrückeقطار شهری:
U8, U5 bis U Alexanderplatz                   

 M48, 248 bis Berliner Rathaus, TXL, 100, 200 bis S+U  اتوبوس:

Alexanderplatz                                
   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 ساعات اداری 

 

 ثبت مرگ و میر 

 Uhr 12:30 – 09:00                     سه شنبه ,دوشنبه
 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr 12:30 – 09:00         :پنجشنبه
            29/ 24325 – 9018 (030)    تلفن:  
                            24353 – 9018 (030) فکس:

 

 ثبت تولد 

   Uhr 12:30 – 09:00 با شماره انتظار     :سه شنبه ,دوشنبه

  Uhr 18:00 – 15:00 و   Uhr 12:30 – 09:00 با شماره انتظار    :پنجشنبه

 

                    24341/45/47/49/52 – 9018 (030) تلفن:  
                    24355 – 9018 (030) فکس:

 ثبت عقد ازدواج 

  Uhr 12:30 – 09:00 با شماره انتظار  : دوشنبه و سه شنبه
 و     12:30 – 09:00                   :پنجشنبه

  Uhr 18:00 – 15:00 با شماره انتظار     
 

 35/36/37/38/ 24332 – 9018 (030)  تلفن:  
 24354 – 9018 (030)  فکس:

 

    :برای تایید گواهی باید با  لطفا در صورت نیاز با خود ترجمان بیاورید.ترجمان

 خود ترجمان رسمی تایید شده از طرف دولت بیاورید.
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Amt für Soziales Mitte                                                  دفتر امور اجتماعی میته 

 دفتر خدمات عمومی رفاه و اجتماعی                                                                                        

 

 درسآ

 - Rathaus Weddingشهرداری ودینگ 
Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 42415 / 42421 – 9018 (030) تلفن:  
 42761 488 – 9018 (030) فکس:
 asd@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
 U6 / U9 bis U Leopoldplatz قطار شهری: 

 bis Rathaus Wedding oder U Leopoldplatz 120     اتوبوس:
  142, 221, 247, 327 bis U Leopoldplatz                  
                  M13 bis Seestraße ,50  :ترین
   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 ساعات اداری 

 Uhr 13:00 – 09:00 :سه شنبه و پنجشنبه
 .همچنین با توافق تلفنی

د نوره و معلومات میدهارا مش کارمندان امور اجتماعی در بسیاری از امورات شما

 :و حمایت میکنند به عنوان مثال

 صورت بروز ناتوانی کاملامنیت اساسی در بزرگسالی و در  •

 خرج زندگیبا کمک در رابطه  •

 کمک در مورد مشکالت سالمتی •

 پشتیبانی در مواقع اضطراری مالی •

 مشاوره در مورد بحران های شخصی •

 میانجیگری برای یافت داوطلبان مردمی و خدمات بازدید •

 اطالعات در مورد سایر مراکز مشاوره و خدمات تخصصی •

راقبتی )به عنوان مثال:  کمک در مراقبت، مشاوره در مورد خدمات م •

 ,Hilfe zur Pflege -، کمک در خانه داری(یبیمه مراقبت، وسایل کمک

Pflegeversicherung , Hilfsmittel, Hilfe im Haushalt -  

 مشاوره به وابستگان کمک کننده •

اطالعات و پشتیبانی از مزایای حقوق اجتماعی )به عنوان مثال برلین  •

 ,Berlinpass -مدرک معلولین، معافیت از هزینه های صدا و سیما(پاس، 

Schwerbehindertenausweis, Befreiuung von Rundfunkgebühren -  

 زندگی در کهنسالی •

 

Amt für Soziales 



 

41     :تلفنی . در ضمن در محل می توان ازترجمان ترکی، انگلیسی و فرانسویترجمان

 هم استفاده کرد.
 

Amt für Soziales Mitte                                                     دفتر امور اجتاعی میته

 کار امور اجتماعی برای پناهندگان در محل اقامت شان  

 
 

 درسآ

 - Rathaus Weddingشهرداری ودینگ 
Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

 42248 / 42585 – 9018 (030) تلفن:  
 43672 – 9018 (030) فکس:
 r.matar@ba-mitte.berlin.de ایمیل:
         mitte.berlin.de-m.bitik@ba 
         mitte.berlin.de-a.albrecht@ba  

 

 حمل و نقل
 U6/U9 bis U Leopoldplatz قطار شهری:

 bis Rathaus Wedding oder U Leopoldplatz 120               اتوبوس:
              142, 221, 247, 327 bis U Leopoldplatz 

 M13 bis Seestraße ,50              :ترین

 

   B  موانع برای معلولین در دسترس استساختمان بدون. 

 

 ساعات اداری

 bis 11:30 Uhr 9:00  دوشنبه
 bis 11:30 Uhr 9:00  سه شنبه
 bis 11:30 Uhr 9:00              پنجشنبه

 ینفهمچنین با توافق تل

 

را در محل اقامت تان راجع به امور روزمره مشاوره  کارمندان امور اجتماعی شما

 .دند و شمارا حمایت میکننمعلومات می دهو 

  تانمحل اقامت به بطور مثال سوالت مربوط 
 سوالت امور اجتماعی 

  تخصصیارائه اطالعات در مورد سایر مراکز مشاوره و خدمات 
 یا خانه مشاوره در مورد پیدا کردن محل اقامت 

  کتاب  و وی بی اس ها ) برای مثال: درخواستفورم و اخذ پشتیبانی در

 - WBS, SGB II, Krankengeld - (مریضی پولپرداخت  اجتماعی دوم و یا

 



 

42     :برای دیگر زبان ها در محل می . انگلیسیدر ساعات کاری عربی و ترجمان

می توانید مترجم مورد  خارج از ساعات اداری استفاده کرد. ازترجمان تلفنی همتوان 

 نیاز خودرا بیاوردید.
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                                                    محل اقامت

Unterbringung                                                             

 
 

                    .صحفه بعدی مراجعه کنید بهدرس آبرای 
  

وظیفه  فراهم کردن محل اقامت برای پناهندگان ، در بخش ویژه  برای کمک به بی 

خانمان ها، فراهم کردن محل اقامت برای پناهندگان بی جای، که دارای مدرک 

 نواده هستند.قانون اقامت یا ویزای الحاق خا 25و  23اقامت مطابق بند 

قانون عمومی برای حمایت از امنیت  17مبنای قانون فراهم کردن محل اقامت ماده  

 است.  (.ASOG Bln)عمومی و نظم در برلین 

اما دفتر شهرداری منطقه مرکزی برای بی خانمانان مسکن و آپارتمان های 

مدیریت شخصی در اخیار ندارد. بر این اساس دستور العمل برای بی خانمانان و 

 روند پروسه توسط یک شرکت تجاری انجام میشود.

یک حق قانونی که تایین کننده یک اقامتگاه مشخص و دلخواه برای بی خانمان باشد 

 جود ندارد. 
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                                                    Unterbringung محل اقامت
                                                                   

 درسآ
 - Rathaus Weddingشهرداری ودینگ 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 

 sozialamt@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
 U6 / U9 bis Leopoldplatz قطار شهری:

 bis Rathaus Wedding oder Leopoldplatz 120  اتوبوس:
  142, 221, 247, 327 bis U Leopoldplatz                 
                 M13 bis Seestraße ,50  :ترین

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 ساعات اداری
 11:30تا  8:30ساعت از  پخش شماره انتظار

 Uhr 12:00 – 08:30    :    دوشنبه
 Uhr 12:00 – 08:30  :سه شنبه
  Uhr 12:00 – 08:30           :پنجشنبه

 

 

 :قرار مالقات و اطالعات عمومی

 Uhr bis 15:00 Uhr 09:00:چهارشنبه
 Uhr bis 12:00 Uhr 09:00                :جمعه

 

 42300 – 9018 (030)       تلفن: 

 

    :ازترجمان برای دیگر زبان ها در محل می توان . در ساعات کاری عربیترجمان

 می توانید مترجم مورد نیاز خودرا هم بیاوردید. شما تلفنی هم استفاده کرد.
  



 

44 Amt für Soziales Mitte                                                 دفتر امور اجتماعی میته 

ات برای افراد بی خانمان و پناه جویان مرکز خدم

(AsylbLG)                                                               

 

 
 

                    .برای ادرس در صحفه بعدی مراجعه کنید

  

 مرکز خدمات: یفاوظ

  مزایایی اجتماعی برای پناهندگان طبق قانون مزایای اجتماعی برای

 پناهندگان که دارای دلدنگ یا گواهی نامه ای عبور از 

  بند یک قانون  23مرز را دارد و یا هم دارای ویزه ای که مطابق به ماده

 اقامت است اند، و یا هم دارای اقامت به دلیل جنگ 

  بند یک قانون اقامت  25است و یاهم دارای اقامت بشردوستانه مطابق ماده

است اند. در صورت عدم توانای کار و رسیدن در محدوده ای سنی چنین 

 یای اجتماعی و حمایت افراد از مزا
  امنیتی معیشت اولیه برحوردار هستند.  و همچنان افراد که فاقد 
  اقامت دائم هستند نیز برخوردار است. خدمات اجتماعی ویژه برای بیماران

که در بیمارستان بستر است در نظر گرفته شده است. خدمات دیگری برای 

ک در شرایط دشوار کسانیکه مشکالت خاص و جدی در اجتماع دارند، کم

 زندگی در صورت 
  که افراد و اشخاص در بازداشت بسر میبرد به عهده گرفتن 
 .اجاره خانه مصارف اضافی وی  
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 مرکز خدمات برای افراد بی خانمان و پناه جویان

(AsylbLG)                                                           

 درسآ
 - Rathaus Weddingشهرداری ودینگ 

Müllerstr. 146, 13353 Berlin 

 (Fr. Klausch) کالوس خانم: مسئول
 42369 – 9018 (030) تلفن:  
 sozialamt@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
  U6 / U9 bis Leopoldplatz قطار شهری:

  bis Rathaus Wedding oder Leopoldplatz 120    اتوبوس:
  142, 221, 247, 327 bis U Leopoldplatz                  
                   M13 bis Seestraße ,50      :ترین

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 

 ساعات اداری
 

 Uhr 12:00 – 09:00    دوشنبه و پنجشنبه
 (است ضروری ثبت نامتا ساعت یازده )

  

 سه شنبه فقط با داشتن قرار مالقات 

 

 

 

    .ازترجمان برای دیگر زبان ها در محل می توان ترجمان: در ساعات کاری عربی

 را بیاوردید.هم  می توانید مترجم مورد نیاز خود شماتلفنی هم استفاده کرد. 
 

  



 

46 Schulamt Mitte رس میته                                                                   ادفتر مد  

 اطالعات در مورد ثبت نام در مدرسه ابتدایی     

 
 

                     .درس در صحفه بعدی مراجعه کنیدآبرای 
  

 شرکت در مدرسه ابتدایی:

سالگی کودک شما طبق معمول در مدرسه ابتدایی میرود، یعنی فرزند  7در سن 

دارند. شما در کالس های عادی شرکت میکند که فرزندان آلمانی هم در آن شرکت 

 کالس استقبال چیست؟

ن شما در کالس های استقبال آموزش داده میشوند، سالگی فرزندا 11تا  8در سن 

در کالس استقبال فرزند شما زبان آلمانی را یاد میگرد و برای دروس مدرسه عادی 

 آماده میشود. 

 فرزندم را کجا ثبت نام کنم؟ 

ثبت نام فرزند شما برای مدرسه ابتدایی در محل مدرسه مربوطه انجام میشود. شما 

ن مدرسه در مرکز هماهنگی کالس های استقبال و یا هم در می توانید در نزدیکتری

 مرکز ترویج زبان معلومات ذیل را راجع به مدرسه مربوطه به دست آورید.

 لطفا برای ثبت نام در مدرسه مدارک ذیل را با خود داشته باشید: 

 کارت هویت و شناسایی یا هم اوسوایس 

 ی)برای مثالبرگه ثبت منزل در شهرداری و یا محل سکونت فعل: 

 (LAFقرارداد خانه، مدرک 

  قرارداد و برگه حقوق ماهانه که از لف در یافت میکنید.گواهی نامه )فقط

 برای ارائه در مدرسه(

شما به عنوان والدین مکلف هستید که قبل از پذیرش فرزندان تان در مدرسه او را 

طریق مدرسه و یا هم پیش دکتر معاینه کنید. می توانید قرار مالقات دکتر را از 

مرکز هماهنگی بگیرید همچنین ثبت نام در مدرسه نیز توسط همین سازمان 

 هماهنگی صورت میگیرد.

 

Schulamt Mitte 
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 اطالعات در مورد ثبت نام در مدرسه دبیرستان     

 
 

  

 فرزند شما در چه سنی در دبیرستان شرکت می کند؟

ساله معموالً در دوره متوسطه شرکت می کنند. فرزند شما در  16تا  12کودکان 

 .کالس استقبال شرکت می کند آنجا در
 کالس استقبال چیست؟

در کالس استقبال ، کودک شما زبان آلمانی را یاد می گیرد و آماده حضور در 

 .کالس های منظم می شود
 فرزند خود را کجا ثبت نام می کنید؟

 .ثبت نام در دفتر مدارس میته یا در دفتر هماهنگی صورت می گیرد
 :زیر را به همراه خود بیاورید لطفا در صورت امکان مدارک

 مدارک شخصی 

  تأیید ثبت نام یا اثبات محل زندگی فعلی شما )مانند گواهی ثبت نام ازاداره

 ( LAFثبت احوال ، قرارداد اجاره ، گواهی

 فقط برای ارائه در مدرسه( کارنامه ها( 
دهد.  دفتر مدرسه برای بررسی دانش فرزند شما از آلمانی به شما قرار مالقات می

این بررسی در مرکز هماهنگی کالسهای استقبال در مرکز پشتیبانی زبان برگزار 

می شود. ثبت نام در مدرسه نیز توسط مرکز هماهنگی صورت میگیرد. در آنجا 

 .قرار مالقات برای معاینه پزشکی که اجباری است را نیز دریافت خواهید کرد
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 ورس امسؤل در دفتر مدشخص 

 در دبیرستان                                                                                 (Willkommenklassen) کالسهای استقبالمسؤل  

 درسآ

 شهرداری مرکزی برلین
 دفتر مدارس

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Schulamt 

Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 
           341 / 340 :اتاق

 26018 / 26112 – 9018 (030) تلفن:  
 26001 – 9018 (030) فکس:
 schulamt@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
 U5 bis Schillingstraße قطار بین شهری:     

 M5, M6, M8 bis Büschingstraße                  :ترین

 

   Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 ساعات ادرای 
 Uhr 12:00 – 09:00  :دوشنبه

 Uhr 12:00 – 09:00  :سه شنبه
 Uhr 18:00 – 15:00            :پنجشنبه
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( Willkommenklassenشخص مسؤل در ارتباط با سواالت در باره کالسهای استقبال )

 در مدارس ابتدایی و دبیرستانها                                                                                

 

 مرکز هماهنگی برای کالسهای استقبال

 

 درسآ
Sprachförderzentrum (SFZ) – Vorderhaus / 3. Etage 

  خانه جلوی –  طبقه سوم
Badstr. 10, 13357 Berlin  

  (Frau Schiewe-Krüger) مسؤل خانم شیوی کروگرشخص 
 231 – 92 94 403 (030) تلفن:  
 230 – 92 94 403 (030) فکس:
 schiewe-krueger@sprachfoerderzentrum.de ایمیل:

 ترانسپورت
 .U8 bis U Gesundbrunnen oder U Pankstr قطار شهری:
 S1, S2, S25, S26, S41, S42, S46 bis S Gesundbrunnen قطار شهری:

 .bis S+U Gesundbrunnen, M 27 bis U Pankstr 247  :اتوبوس
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Stadtbibliothek Mitte                     كتابخانه شهری در
 میته

 
 

  

 ما چه پیشنهادی می دهیم؟
 شما می توانید آن را در کتابخانه های ما پیدا کنید

  ،کتاب، فیلمCD  موسیقی، کتاب صوتی، بازی 

 رسانه ها به زبان های مختلف 

 رسانه برای یادگیری زبان 

 روزنامه ها و مجالت روزانه 

 رسانه های کودکان و نوجوانان 

 وای فای ریگان 

 اینترنتی و رایانه ای ایستگاه های کاری 

 جایگاه های خواندن و یادگیری 

 برنامه هایی برای کودکان ، نوجوانان و بزرگساالن 
 !بازدید رایگان است

شما  .اگر می خواهید رسانه ها را قرض بگیرید، به کارت کتابخانه احتیاج دارید

ت و برای ثبت نام به سند اقام .این کارت را به صورت رایگان دریافت می کنید

سال نیاز به اظهار رضایت والدین و یا  18کودکان زیر  .آدرس شما نیاز داریم

 .سرپرست قانونی خود دارند
همچنین می توانید با کارت ارایه شده از سایر کتابخانه های عمومی برلین قرض 

و می توانید از پیشنهادات دیجیتال در انجمن کتابخانه های عمومی برلین  .بگیرید

 نید:استفاده ک

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

روزنامه و مجله فعلی از  5000به عنوان مثال ، "خوانندگان مطبوعات" با بیش از 

 .سراسر جهان یا دوره های آموزش الکترونیکی برای یادگیری آلمانی وجود دارد
 توان در اینجا یافت نکات بیشتر و پیوندهای جالب را می

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

/fluechtlinge 

 ازبازدیدتان خوشهال خواهیم شد!

Amt für Weiterbildung und Kultur Mitte 
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 کتابخانه مرکزی منطقه
(Philipp-Schaeffer) 

Brunnenstr. 181, 10119 Berlin  
 24444 – 9018 (030) تلفن:  
 schaeffer@stb-mitte.de ایمیل:

 U8 Rosenthaler Platz 
  Uhr 19:30 – 10:00           دوشنبه تا جمعه
 Uhr 14:00 – 10:00          شنبه              

 (Hansabibliothekا )کتابخانه هانس
Altonaer Str. 15, 10557 Berlin 

 32156 – 9018 (030) تلفن:  
 hansa@stb-mitte.de ایمیل:

 U9 Hansaplatz; S Tiergarten, Bellevue 
 Uhr 19:30 – 13:00دوشنبه و جمعه            
 Uhr 18:00 – 12:00سه، چهار و پنجشنبه     

                                     (am Luisenbad) کتابخانه در لوسنبد
Badstr. 39, 13357 Berlin 

 45610 – 9018 (030) تلفن:  
 luisenbad@stb-mitte.de ایمیل:

 U8 Pankstraße;  
 U8, U9 Osloer Straße 

 Uhr 19:30 – 10:00دوشنبه تا جمعه          
 Uhr 14:00 – 10:00 شنبه                        

                                            (Kurt-Tucholsky) کتابخانه کورت تشلسکی
 (.Moabiter Ratschlag e. Vپشتیبان: )

Rostocker Straße 32b,10553 Berlin 
 S Beusselstraße 

 0264 3948 (030) تلفن:  
 tucholsky@stb-mitte.de      ایمیل:

 Uhr 18:00 – 12:30        دوشنبه تا پنجشنبه 

 کتابخانه تیرگارتین زود

(Bibliothek Tiergarten Süd)                          
Lützowstraße 27, 10785 Berlin 

U1 Kurfürstenstraße 
 3088 2300 (030) تلفن:  
 tiergarten-sued@stb-mitte.de ایمیل:

  18:00 – 12:30دو، سه، پنجشنبه وجمعه    

 

 کتابخانه شیلر

 (Schiller-Bibliothek mit  
@hugo-Jugendmedienetage) 
Müllerstr. 149, 13353 Berlin 

U6, U9 Leopoldplatz 
 45683 – 9018 (030) تلفن:  
 schiller@stb-mitte.de ایمیل:

 Uhr 19:30 – 10:00دوشنبه تا جمعه         
 Uhr 14:00 – 10:00شنبه                       

  کتابخانه بورنو لوش

(Bruno-Lösche-Bibliothek)                                            
Perleberger Str. 33, 10559 Berlin 

 33025 – 9018 (030) تلفن:  
 loesche@stb-mitte.de ایمیل:

 U9 Birkenstr.; S Westhafen; Bus M27 
 Uhr 19:30 – 10:00      دوشنبه تا جمعه   
 Uhr 14:00 – 10:00         شنبه               

 ( Fahrbibliothekکتابخانه فار )
 45445 – 9018 (030) تلفن:  
 fahrbibliothek@stb-mitte.de ایمیل:

 

 

  Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 
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www.facebook.com/stb.mitte 
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کورس های زبان آلمانی برای پناه  -مدارس بزرگساالن  
 جویان 

 
 

  

است. ما ارائه مدرسه بزرگساالن برلین مرکزی یک موسسه آموزشی دولتی 

دهنده گان شناخته شده دوره های ادغام مهاجرین هستیم و صدها دوره زبان را 

ساالنه در همه سطوح برگزار می کنیم وشرکت کنندگان دوره خود را برای 

 .امتحانات شناخته شده آلمانی آماده می کنیم
 دوره های آلمانی برای پناهندگان

ساعت درسی است و با  400عموما شامل دوره های آلمانی ما برای پناهندگان 

 4به پایان می رسد. آنها به  A2 یا A1 امتحان نهایی شناخته شده در سطح زبان

درسی دارند. شرکت ساعت  100( تقسیم می شوند که هر کدام Modul) ماژول

 .کنندگان در این دوره مطالب آموزشی را  کالس دریافت می کنند
 شرکت کند؟چه کسی می تواند در دوره ها 

 پناهندگان و پناهجویان و افراد دارای مجوز اقامت به دالیل بشردوستانه که
  مجاز به شرکت در دوره آلمانی دیگری نیستند که از طریق منابع مالی

عمومی مجانی باشد )مثالً دوره ادغام مهاجرین یا دوره پشتیبانی شده 

 توسط ای اس اف(
 دیگر موظف به حضور در مدرسه نیستند 
 در برلین ثبت شده اند 

 برای ثبت نام به چه مدارکی نیاز دارید؟
 کارت هویت یا اوسوایس 

 برگه ثبت نام شهرداری(Meldebescheinigung)  
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 ثبت نام و مشاوره 

 درسآ
Antonstraße 37 

13347 Berlin 
Raum 103 

 

   37474 – 9018 (030)  تلفن:  
  deutsch@vhsmitte.de ایمیل:

 

 ترانسپورت
 U6, U9 bis U Leopoldplatz قطارشهری:    

 S41, S42 bis S+U Wedding قطارشهری:

 

  Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 ساعات اداری 
 Uhr 15:00 – 11:00   :دوشنبه
 Uhr 15:00 – 11:00    :پنجشنبه

 

 

 نالینآگرفتن قرار مالقات 
  mitte-http://ftp.berlinonline.de/vhs/:  ثبت نام و مشاوره

 

بزرگساالن در سراسر دوره های آلمانی برای پناهندگان توسط تمام مراکز آموزش 

 .برلین ارائه می شود
می توانید ساعتهای شروع ثبت نام و مشاوره در مورد کلیه مراکز آموزش شما 

 :بزرگساالن در برلین را بصورت آنالین پیدا کنید
/integration/beratung-http://www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch 

 

 
  

http://www.berlin.de/vhs/kurse/deutsch-integration/beratung/
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Musikschule Fanny Hensel فنی هانزل وسیقیمدسه م       

            

 

 درسآ

 (4طبقه )( Geschäftsstelle im Rathaus Tiergartenمرکز تیرگارتن )

Mathilde-Jacob-Platz 1 
10551 Berlin 

 

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

 

 حمل و نقل
 U9 bis U Turmstraße    قطار شهری:

 bis Rathaus Tiergarten 123 ,101 ,245             اتوبوس:
M27, TXL, 187 bis U Turmstraße                               

 

 .ساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است

 

 ساعات ادرای و عقد قرارداد 

 - تعطیالت از رغی -
 Uhr 18.00 – 14.00  :سه شنبه
 Uhr 12.00 – 8.00       :پنجشنبه

 

این  .در منطقه برلین میته استمدرسه موسیقی فانی هنلس مدرسه موسیقی شهری 

مدرسه افراد عالقه مند را در هر سن و ملیت را قادر می سازد در برنامه های 

تقریباً همه سازهای ارکسترال، سازهایی از حوزه  .موسیقی و فرهنگی شرکت کنند

را کودکان، نوجوانان  تئاتر موسیقی جهان، آواز / گروه کر، باله، موسیقی و رقص

عالوه بر این، قالب های آموزش  .ن می توانند در کنار ما یاد بگیرندو بزرگساال

آستانه پایین در زمینه همکاری با مدارس، مراکز مراقبت های روزانه و سایر 

 .شرکای اجتماعی در منطفه وجود دارد
 درس موسیقی برای پناهندگان

برای افرادی که در حال حاضر تحت قانون   ارائه دهی دروس ساز و آواز انفرادی

مزایای پناهجویان پناهندگی دریافت می کنند امکان پذیر است، آنها می توانند در 

 .دروس موسیقی از مزایای کاهش قیمت برخوردار شوند
 استفاده کند؟ چه کسی می تواند از این خدمات

 .پناهندگان و افراد دارای مجوز اقامت به دالیل بشردوستانه
 برای ثبت نام به چه مدارکی نیاز دارید؟

 برگه اثبات دریافت مزایای پناهجویان بر اساس قوانین مهاجرت.

http://www.musikschule-fanny-hensel.de/
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 مدرسه موسیقی شعبات مختلفی دارد

 آدرس شعبات

 

 (Mitteشعبه مرکزی )
Wallstraße 42 

10179 Berlin 

 (Tiergarten) شعبه تیرگارتن
Turmstraße 75 

10551 Berlin 

 (Weddingشعبه ودینگ )
Ruheplatzstraße 4  

13347 Berlin 
 )در حال بازسازی(

 

 :محل جایگزین
Swinemünder Str. 80  

13355 Berlin 
 37548-9018 (030)تلفن:  
 37576-9018 (030) فکس:

 33449-9018 (030)تلفن:  
  33469-9018 (030) فکس:

 44264-9018 (030)تلفن:  
 44224-9018 (030) فکس:

 حمل و نقل
 تا    265 ,165 ,147اتوبوس:  

U Märkisches 

Museum/Inselstr. 

 
  B ساختمان بدون موانع برای

 .معلولین در دسترس است

 

 حمل و نقل
تا   U9 قطار شهری: 

UTurmstraße 
 تا  ,123 ,101 ,245 اتوبوس:

Rathaus Tiergarten; 
M27, TXL, 187  تا  
U Turmstraße 

 
  B ساختمان بدون موانع برای

 .معلولین در دسترس است

 

 و نقل حمل
 تا 247اتوبوس:  

Swinemünder Str. 

 

 

 

 ساعات اداری در بخش های ذیل

 - تعطیالت غیر از -

 Uhr 18.30 – 15.00  :سه شنبه

 Uhr 13.00 – 11.00              :پنجشنبه

 (قرارداد بدون عقدو مشاوره  رسانیفقط اطالع )
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هماهنگی  دفتر - (Willkommensbüro) دفتر خوش آمدید

 سوالت مربوط به پناهندگان                                                                                 

 
 

ارائه معلومات برای موضوعات مختلف و قرار مالقات ها برای  و دهی سازمان

       کسانیکه عالقه مند هستند                                                                                    

 mitte.berlin.de-willkommensbuero@ba ایمیل:

 

 مهاجرین ادغام عامالنخبرنامه هفتگی با اطالعات و پیشنهادات مربوط به پناهندگان و 

 امور پناهندگیو 

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

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

 

به زبان های عربی  رکزیاطالعات جاری در مورد منطقه م– ی قه مرکزطتازه در من

 فارسی دری و پشتو
 /https://www.facebook.com/groups/neuinmitte.arabisch 

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

 

 

 

 

 

 گروهای داوطلبانه  جمن ها، حامیان مالی ودفاتر جانبی برای شهروندان، ان

 مردمی درمورد سواالت مربوط به کار پناهندگان منطقه
 در صورت لزوم میانجیگری به دفاتر خاص اداری 
 اطالعات و روابط عمومی از جمله خبرنامه هفتگی 
  کار شبکه و کارکمیته 
 دفترهماهنگی و مشاوره برای  پروژه های داوطلبانه مردمی و دولتی 
 ارتقاء مشارکت و ادغام پناهندگان با کمک صندوق ادغام مهاجرین منطقه 
 )میانجیگری برای خدمات دفاتر جانبی )میانجیگری برای زبان و فرهنگ 
 تمدید گواهینامه های رفتار خوب برای داوطلبان مردمی 
 کمک به تجارب و شکایات تبعیض آمیز 
  فردی ارائه دهیمتوجه داشته باشید که ما نمی توانیم توصیه های 

Willkommensbüro 

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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Willkommensbüro Mitte                                       دفتر خوش آمدید میته             

 درسآ
 (Willkommensbüro Rathaus Tiergarten)دفتر خوش آمد گویی 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 willkommensbuero@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 حمل و نقل
 U9 bis U Turmstraße قطارشهری:     

 ;bis Rathaus Tiergarten 123 ,101 ,245  :اتوبوس
    M27, TXL, 187 bis U Turmstraße                  

     Bساختمان بدون موانع برای معلولین در دسترس است. 

 مسؤل اشخاص 

                                            مهاجرین امغکمیسون وظیفه اد

 (Fr. Johanna Kösters)خانم یوهانا کوستر

 32961 9018 (030) تلفن:  

 32961 - 488-9018 (030) فکس:
 johanna.koesters@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

  

هماهنگی در مورد مسائل مربوط به 

 پناهندگان / رئیس دفتر استقبال

 (Fr. Noemi Majer)خانم نومی مایر

 33749 – 9018 (030)   تلفن:

 33749 – 488 9018 (030) فکس:

 noemi.majer@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

هماهنگی برای مشارکت در حوزه 

  اجتماعی در زمینه پرواز و هماهنگی

BENN 

 (Fr. Christina Schuster)خانم کرستنا شستر

 33748 – 9018 (030) تلفن:  

 33749 – 488 9018 (030) فکس:
 christina.schuster@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 و فرهنگ ادغام صندوق یهماهنگ
 دولت بازگشایی و

 (Fr. Öznur Büker)خانم اوزنر بوکر

 33747 – 9018 (030) تلفن:  

 33749 – 488 9018 (030) فکس:
 oeznur.bueker@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

 

ادغام ، مهاجرت  راهنمایانهماهنگی دفتر

به اتحادیه اروپا / اروپای جنوب شرقی 

 ستیزی وتبعیض

 (Fr. Sybille Biermann)خانم سیبیل بیرمن 

 32635 – 9018 (030) تلفن:  

 33749 – 488 9018 (030) فکس:
 sybille.biermann@ba-mitte.berlin.de ایمیل:

هیئت  سازمان ومهاجرین دفتر ادغام 

 مشاوره مهاجرت 
 

 (Fr. Huri Yavuz)خانم هوری یاوز

 33035 9018 (030) تلفن:  

 33035 488 9018 (030) فکس:

 ;integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de :ایمیل

huri.yavuz@ba-mitte.berlin.de  
 

mailto:christina.schuster@ba-mitte.berlin.de
mailto:oeznur.bueker@ba-mitte.berlin.de
mailto:integrationsbuero@ba-mitte.berlin.de
mailto:huri.yavuz@ba-mitte.berlin.de
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