أهالً بكم
يف سبانداو

دليل املهاجرين واملهاجرات

األملانية ،اإلنجليزية العربية ،الفارسية ،الدارية ،الكردية ،الفرنسية ،الروسية ،البولندية ،الرتكية

مواطنو سبانداو األعزاء،
كل من مفوض شؤون االندماج
يسعدنا أن نقدم لكم دليل "الرتحيب يف مدينة سبانداو" .يف إطار التعاون بني القطاعات قام ٌ
بني املقاطعات (من وحدة املوظفني إلدارة التكامل) ،والوحدة التنظيمية لتطوير الجودة والتخطيط والتنسيق ومكتب رعاية
الشباب بإعداد هذا الدليل.
يف دائرتنا يعيش ما يقرب من  240.000شخص من مختلف البلدان .وعدد كثري من الوافدين ال ُجدد عىل مدينة سبانداو من
أصول أجنبية .وللتمكن من تسهيل الوصول إىل سبانداو واالندماج فيها ،يرسنا أن نقدم لكم دليل "مرح ًبا يف سبانداو" ،فهو
مبثابة مساعدة توجيهية هامة لكم لتسهل عليكم املعيشة يف سبانداو عىل نحو جيد.
ينقسم الدليل إىل موضوعات أساسية بحيث ميكنكم العثور عىل عروض املشورة برسعة عالية وبدقة .كام قمنا بتجميع قوائم
بأهم مراكز االستشارة املوجودة داخل سبانداو وبرلني.
فالهدف األسايس من هذه املساعدة التوجيهية هو تسهيل املعيشة واالندماج عىل الوافدين ال ُجدد عىل سبانداو يف محيطهم
االجتامعي وكذلك مساندة العاملني الرشفيني واألساسيني يف عملهم.
يتوفر الدليل باللغات األملانية واإلنجليزية والعربية والفارسية والدارية والكردية والفرنسية والروسية والبولندية والرتكية.
سنكون سعدا ًء للغاية إذا تبني أن هذا الدليل مفيد يف متهيد طريقكم يف سبانداو واالندماج فيها .نتمنى أن تشعروا بالراحة يف
اإلقامة معنا يف دائرتنا.
مع أطيب التحيات
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Stephan Machulik
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Frank Bewig

عضو مجلس البلدية للخدمات املدنية
والشؤون التنظيمية والشباب

عمدة الدائرة

عضو مجلس البلدية للبناء
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وحدة إدارة التكامل
تُعد وحدة إدارة االندماج مسؤول التواصل
األسايس لإلجابة عىل كافة األسئلة املتعلقة
باالندماج .فهي توفر عروض مساعدة كثرية
وتقدم الدعم الالزم.

إدارة مدينة سبانداو
مفوض شؤون الهجرة واالندماج  -رئاسة وحدة إدارة
االندماج التابعة إلدارة مدينة سبانداو

غرفة رقم 1201c

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
030 90279 3940
d.segina@ba-spandau.berlin.de
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/beauftragte/
integration

تنسيق BENN-Teams
)(Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften

وحدة إدارة االندماج التابعة إلدارة مدينة سبانداو

مسؤول التواصل Herr Bork
030 90279 2234
	f.bork@ba-spandau.berlin.de

الصحافة والعالقات العامة  -وحدة إدارة االندماج
التابعة إلدارة مدينة سبانداو

مسؤول التواصل Herr Schneider
030 90279 3325
	benjamin.schneider@ba-spandau.
berlin.de

و

لماكتلا ةرادإ ةدحو

2

املعلومات واالستشارة

هل أنتم وافدون ُجدد يف سبانداو وتحتاجون
مساعدة يف خطواتكم األوىل يف أملانيا؟
تساعدكم املؤسسات امل ُدرجة أدناه يف الحصول
عىل كافة املعلومات التي تحتاجونها مبختلف
اللغات .يف حالة وجود متطلبات اجتامعية
وقانونية أو يف حالة التعرض للتمييز يُرجى
التوجه مبارشة إىل املؤسسات املعنية.

االستشارة العامة
مفوض شؤون الهجرة واالندماج

يف هذا الدليل تحصلون عىل كافة املعلومات املتعلقة
مبوضوع االندماج.
Danilo Segina
030 90279 3940
d.segina@ba-spandau.berlin.de

مسؤولو االندماج

يقدم مسؤولو االندماج عروضً ا مجانية للمرافقة
والرتجمة الفورية لدى السلطات واملكاتب الحكومية.
(املدخل من ناحية شارع )Mönchstraße
Reformationsplatz 4a
13597 Berlin
0305130 100
integrationslotsen@giz.berlin.de
	https://giz.berlin/projects/
integrationslotsen.htm

أوقات العمل
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 16:30–08:30
	العربية والبوسنية والبلغارية والفارسية/الدارية
والفرنسية واإلنجليزية والكردية (كورمانجي)
والبولندية والروسية والكرواتية والرصبية
واإلسبانية والرتكية
جمعية التعاون بني الثقافات ()GIZ e.V.

تقدم الجمعية غري الربحية املشورة والدعم اللغوي
والتعليم للمهاجرين والالجئني.
Reformationsplatz 2
13597 Berlin
0305130 100
info@giz.berlin
www.giz.berlin
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رابطة العامل الخريية ()AWO
رابطة وسط برلنيe.V.

لالجئنياملحتاجنيللعنايةبشكلٍ خاص

Waldschluchtpfad 27
14089 Berlin
030 3650 8315
asyl@awo-mitte.de
www.awo-mitte.de/index.php

مركز التواصل واالستشارة لالجئني واملهاجرين e.V.

مسؤولو التواصل يف حالة وجود أسئلة تخص الالجئني

Oranienstraße 159
10969 Berlin
030 6149 400
030 6154 534
kontakt@kub-berlin.org
www.kub-berlin.org

أوقات العمل
يتم إعداد قامئة انتظار يف متام الساعة  10:00وتبدأ
اإلثنني ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة ،من الساعة –09:00
االستشارة تقري ًبا الساعة  .10:30املواعيد األخرى بلغات
12:00
أخرى عرب الربيد اإللكرتوين.
	العربية ،الكردية ،الرومانية ،اإليطالية ،اإلسبانية،
الفرنسية ،الفارسية ،الرتكية ،اإلنجليزية ،الروسية
رابطة العامل الخريية الوسطى)(AWO Mitte

االستشارة األولية لشؤون اللجوء
منزل رقم  5الدور األريض (من ناحية الفناء)

Waldschluchtpfad 27
14089 Berlin
030 3650 8313
030 3650 8332
asyl@awo-mitte.de

	األلبانية ،الفرنسية ،اإلنجليزية ،العربية ،الكردية،
الفارسية ،الروسية ،الكرواتية ،البوسنية ،الرصبية
جمعية كاريتاس ألبرشية برلني e.V.

تقديم االستشارة للمهاجرين وكبار السن بد ًءا من 27
عا ًما

Hasenmark 3
13585 Berlin
030 6663 3612
030 6663 3613
s.pavlina@caritas-berlin.de
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مجلس الجئي برلني e.V.

يعترب الدفاع عن حق اللجوء وحامية الالجئني والحد
من متييز الدولة من األهداف األساسية.

Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
030 2247 6311
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de

مركز ترحيب برلني

يختص مركز الرتحيب يف إبالغ كافة املهاجرين ال ُجدد
بكافة املعلومات املتعلقة بوصولهم برلني وإقامتهم
فيها.

Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
030 90172 326
030 90172 320
	willkommenszentrum@intmig.berlin.de
	www.berlin.de/willkommenszentrum

جهة تنسيق العمل مع الالجئني  -الكنيسة اإلنجيلية
يف سبانداو

االستشارة وتنسيق األنشطة لالجئني داخل الطوائف
اإلنجيلية يف سبانداو

Jüdenstraße 37
13597 Berlin
0162 5706 856
leubner@kirchenkreis-spandau.de

 – KUBمركز التواصل واالستشارة لالجئني
واملهاجرين e.V.

Oranienstraße 159
10969 Berlin
030 6149 400
kontakt@kub-berlin.org
www.kub-berlin.org

أوقات العمل
الثالثاء من الساعة 13:00–10:00
الخميس من الساعة 17:00–14:00
أو بحسب االتفاق
العربية والفرنسية واإلنجليزية

منظامت شؤون املهاجرين

جهة إسداء املشورة لإليرانيني*واألفغانستانيني*املقيم
ين يف برلني

Reuterstraße 52
12047 Berlin
030 6298 1530
030 6298 1531
vereiniranischerfluechtlinge@gmx.de
www.iprberlin.com

االستشارة
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 12:00–09:00

أوقات العمل
اإلثنني واألربعاء من الساعة 13:00–10:00
الثالثاء من الساعة 14:00–11:00

Diakoniewerk Simeon e.V.

االستشارة االجتامعية والقانونية

املنتدى ()Al Muntada

االستشارة لالجئني واملهاجرين من العامل العريب

Morusstraße 18a
12053 Berlin
030 6824 7719
030 6824 7712
almuntada@diakoniewerk-simeon.de
	www.diakonie-integrationshilfe.de/
sis-leistungen/beratung/al-muntada.
html

مفوض شؤون الهجرة واالندماج مبجلس الشيوخ
بربلني
مجلس الشيوخ لشؤون العمل واالندماج واملرأة  -مفوض
مجلس الشيوخ يف برلني لالندماج والهجرة

Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
030 9017 2351/-2360
	integrationsbeauftragter@intmig.
berlin.de
beratung@intmig.berlin.de
www.berlin.de/lb/intmig

	األملانية ،اإلنجليزية ،العربية ،الفيتنامية ،الروسية،
البولندية ،الرصبية الكرواتية
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Immanuelberatung Spandau
Burbacher Weg
13583 Berlin
030 3313 021
030 3313 022
beratung.spandau@immanuel.de
	http://beratung.immanuel.
de/wo-wir-sind/berlinspandau/schwangeren-undschwangerschaftskonflikt-beratung/

	األملانية ،اإلنجليزية ،العربية ،الفارسية

ميكن العثور عىل املراكز األرسية يف البند "األطفال" يف
صفحة .31
ميكن العثور عىل مراكز املدينة يف البند "أوقات الفراغ
والثقافة والدين" يف صفحة .46

استشارة شؤون اللجوء
Oase Berlin e.V.

استشارة شؤون اإلقامة واللجوء

Schönfließer Straße 7
10439 Berlin
030 3002 4406 0
beratung@oase-berlin.org
www.oase-berlin.org

ال تجري االستشارة إال بعد االتفاق الهاتفي

استشارة الحاالت الصعبة ملجلس الجئي برلني e.V.

استشارة لالجئني امل ُلزمني مبغادرة أملانيا والراغبني يف
مامرسة حقهم يف البقاء نظ ًرا الندماجهم يف املجتمع
بشكل جيد أو لبقائهم فرتة طويلة.
	www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/
gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf

أوقات العمل
االثنني من الساعة 12:00–10:00
اإلثنني بعد الظهر بنا ًء عىل حجز موعد

 – Bridgeالشبكة الربلينية لحق البقاء

Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
030 9017 2321
bridge@intmig.berlin.de
www.bridge-bleiberecht.de

استشارة قانونية مفتوحة (بدون حجز موعد)
الدخول من الساعة 08:00
اإلثنني والثالثاء والخميس من الساعة 13:00–09:00
الخميس من الساعة  13:00–09:00ومن الساعة
18:00–15:00

مكافحة التمييز
توثيق حوادث التعرض للتمييز

ِسجل سبانداو

Reformationsplatz 2
13591 Berlin

اإلبالغ عن الحوادث العنرصية والقانونية والتمييزية
من خالل

	register.spandau@giz.berlin
	�https://giz.berlin/projects/register
stelle-spandau.htm
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تقديم االستشارة لضحايا االعتداءات العنرصية

Oranienstraße 53
10969 Berlin
030 6130 5328

adnb@tbb-berlin.de
www.adnb.de

 ضد التمييز- هيئة املساواة يف املعاملة

Salzburgerstraße 21–25
10825 Berlin
030 9013 3460
antidiskriminierung@senjustva.berlin.de	
www.berlin.de/sen/lads
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التسجيل واإلقامة

يتمتع املواطنون* داخل االتحاد األورويب بحرية
التنقل بني الدول األوروبية.
إذا كنتم من ٍ
بلد آخر خارج دول االتحاد
األورويب أو كان لديكم أية أسئلة حول اإلقامة
القانونية يف أملانيا ،يُرجى التوجه إىل مصلحة
شؤون األجانب.
املكتب املحيل لشؤون الالجئني ( )LAFهو
نقطة التقاء الالجئني .ميكنكم تسجيل املسكن
ووالدة طفلكم أو عقد زواج لدى مكاتب
خدمة املواطنني التابعة للدائرة.
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تسجيل اإلقامة يف أملانيا
املكتب االتحادي لشؤون الالجئني

التسجيل

Bundesalle 171
10715 Berlin
030 90229 3101
karla.merkel@laf.berlin.de
www.berlin.de/laf

Friedrich-Krause-Ufer in B
 erlin-Tiergarten

(املقر الرئييس)

يتم النظر يف معظم املتطلبات يف مقر املكتب يف
 .Friedrich-Krause-Uferوخاصة منح ترصيحات
اإلقامة الخاصة بالعمل وكسب الرزق ألسباب عائلية
أو إنسانية.
وبغض النظر عن الجنسية ،فإن املكتب يتوىل مسؤولية
الفئات التالية تحديدًا:

•امللزمني مبغادرة البالد ومعهم وثيقة السامح باإلقامة املؤقتة
•طالبي اللجوء* املقيمني يف برلني ومعهم إذن مؤقت باإلقامة
•الداخلني إىل أملانيا بطريقة غري رشعية
Friedrich-Krause-Ufer 24
13353 Berlin

Keplerstraße in Berlin-Charlottenburg

السكن واالستشارة والدعم

يف هذا الفرع الكائن يف  Keplerstraßeتُ نح
ترصيحات إقامة ألغراض محددة جدًا ويتم متديدها،
وخاصة لإلقامة بسبب الدراسة الجامعية أو للمشاركة
يف إحدى دورات تعلم اللغة ،أو للعمل كباحث أو
باحثة* ،عامل أو عاملة* ،أو يف طاقم التدريس ،أو
للمشاركة يف دورات تدريب عميل ،أو للعمل كجليسة،
أو للمشاركة يف برامج "العمل أثناء العطلة" .باإلضافة
إىل أن هذا الفرع مختص بالنظر يف شؤون اإلقامة
لحاميل البطاقة الزرقاء (االتحاد األورويب) ومتديد مدة
تأشرية شنجن.

املكتب االتحادي للهجرة والالجئني

(فرع خاص بشؤون اإلقامة الخاصة)

Keplerstraße 2
10589 Berlin
030 90269 4000
030 90269 4099

منوذج لصاوتلا اإللكرتوين

	www.berlin.de/labo/willkommen-
in-berlin/dienstleistungen/service.493524.php/standort/327437

تسجيل مسكن
مكتب خدمات املواطنني

دائرة شؤون املواطنني ()Bürgeramt

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
115
buergeramt@ba-spandau.berlin.de
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuerbuergerdienste/buergeraemter

Badensche Straße 23
10715 Berlin
030 6840 8147 500
030 6840 8147 115
ber-posteingang@bamf.bund.de
www.bamf.de
املكتب املحيل لشؤون الالجئني ()LAF

العنوان للزوار

Goslarer Ufer 15
10589 Berlin
030 90225 0
post@laf.berlin.de
www.berlin.de/laf

اإلعانات املالية والعينية ،واإلقامة ،والصحة ،والخدمة
االجتامعية ،واستشارة العودة إىل املوطن ،ورد تكاليف
أعامل الرتجمة الفورية
Darwinstraße 14–18
10589 Berlin
030 90225 2130
marlies.ivers@laf.berlin.de
www.berlin.de/laf

مصلحة الشؤون االجتامعية
استشارة "املساعدة يف شؤون ُسبل املعيشة"

Galenstraße 14
13597 Berlin
030 90279 0
soz3@ba-spandau.berlin.de
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"استشارة "بشأن وثيقة رخصة السكن

Carl-Schurz-Str. 2/6
13597 Berlin
Frau Altenstein
030 90279-3384
wohn@ba-spandau.berlin.de

تسجيل حالة والدة
 سجل املواليد- السجل املدين

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
115
standesamt@ba-spandau.berlin.de
www.berlin.de/ba-spandau/politik-	
und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/standesamt

تسجيل واقعة زواج
السجل املدين

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
standesamt@ba-spandau.berlin.de
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ماقإلاو ليجستلا

4

السكن

إذا كنتم تبحثون عن سكن ،فإن جمعيات
اإلسكان املحلية واإلنرتنت هي الخيار األول
يف البحث .بعض رشكات اإلسكان لديها
مواقع خاصة عىل اإلنرتنت للبحث عن سكن.
باإلضافة إىل أن هناك إعالنات عن شقق
شاغرة تُنرش يف الجرائد الربلينية وعىل مواقعهم
اإللكرتونية .ميكنكم إلقاء نظرة شاملة عىل
أنواع الشقق املختلفة وكذلك االطالع عىل
األسئلة املتعلقة بقانون اإلسكان واإليجار يف
برلني من خالل كُتيب اإليجار التمهيدي:
www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mieterfibel

البحث عن سكن
جمعيات اإلسكان املحلية
degewo AG
Potsdamer Straße 60
10785 Berlin
030 2648 50
www.degewo.de
GESOBAU AG
Wilhelmsruher Damm 142
13439 Berlin
030 4073 0
www.gesobau.de
GEWOBAG AG
Alt-Moabit 101a
10559 Berlin
030 4708 10
www.gewobag.de
HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Straße 71
12681 Berlin
030 5464 0
www.howoge.de
STADT UND LAND
Wohnbauten-Gesellschaft mbH
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Werbellinstraße 12
12053 Berlin
030 6892 0
www.stadtundland.de
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)غرفة يف شقق مشرتكة (سكن مشرتك
WG-gesucht
www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-	
Berlin.8.0.1.0.html
Studenten-WG
www.studenten-wg.de/Berlin,wg-	
zimmer.html
Wohngemeinschaft
www.wohngemeinschaft.de
WG-Suche
www.wg-suche.de/wg-zimmer/	
deutschland-berlin
WG Berlin
www.wgberlin.net
Flüchtlinge willkommen
www.fluechtlinge-willkommen.de

االستشارة والدعم
،إذا كنتم تحتاجون مساعدة أثناء إبرام عقد إيجار
ٍ
عندئذ التوجه إىل الجهة االستشارية إليجار
ميكنكم
 ومع، فهي متدكم بكافة املعلومات الالزمة.الشقق
ذلك يجب أن تكون عض ًوا يف هذه الجهة وتسدد
 هناك بعض الشقق التي تحتاج إىل.رسوم العضوية
 ميكنكم الحصول عليها.)WBS( وثيقة رخصة السكن
من مكاتب خدمة املواطنني املنظمة اإلنجيلية لشؤون
)EJF( الشباب والرعاية
تقدم لالجئني الحاصلني عىل ترصيح إقامة مؤقتة
مشورات تتعلق بطرق البحث عن سكن وتقدم لهم
.عروض شقق شاغرة

WBM Wohnungsbaugesellschaft
Berlin-Mitte mbH
Dircksenstraße 38
10178 Berlin
030 2471 30
www.wbm.de

البحث عن سكن عرب اإلنرتنت

www.immobilienscout24.de
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-woh�	
nung-mieten/berlin/c203l3331
www.berlin.de/special/immobilien-	
und-wohnen
www.immonet.de
www.null-provision.de
www.immowelt.de
www.wohnungsmarkt24.de
www.wohnung-jetzt.de
www.wohnungssuche-berlin.net

إعالنات الشقق يف الجرائد الربلينية
Berliner Zeitung
www.berliner-zeitung.immowelt.de
Der Tagesspiegel
www.tagesspiegel.immowelt.de	
Berliner Morgenpost
www.morgenpost.de/berlin/woh�	
nung-mieten
ZITTY
www.zitty.de/kleinanzeigen
zweitehand.de
www.zweitehand.de/immobilien/	
mieten/wohnung
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إذا مل تجدوا سك ًنا ،ميكنكم تلقي املساعدة يف ذلك لدى
الجهات املدرجة .كام ميكنكم إلقاء نظرة عامة جيدة
عىل األماكن املتاحة لإلقامات االضطرارية ،ومطابخ
تقديم الطعام باملجان للمحتاجني ،وغرف املالبس
والرعاية الطبية وجهات تقديم املشورة وذلك كله
عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بخدمات اإلغاثة الربلينية
Berliner Kältehilfe.
	�www.kaeltehilfe-berlin.de/21-an
gebot-bezirke/68-angebot-bezirk-spandau

استشارة إيجار مسكن
Berliner Mieterverein e.V.
Spichernstraße 1
10777 Berlin
030 2262 60
bmv@berliner-mieterverein.de
	www.berliner-mieterverein.de

	تتوفر املعلومات الخطية باللغات العربية ،واإلنجليزية،
والفرنسية ،واإليطالية ،والبولندية ،والرومانية،
والروسية ،واألسبانية ،والرصبية ،والرتكية
والفيتنامية إلخ.
Berliner Mieter Gemeinschaft e.V.
Möckernstraße 92
10963 Berlin
030 2168 001
verwaltung@bmgev.de
	www.bmgev.de
Mieterschutzbund Berlin e.V.
Torstraße 25
10119 Berlin
030 9210 2303 0
mitte@mieterschutzbund.berlin
	www.mieterschutzbund-berlin.de

استشارة البحث عن سكن لالجئني
املنظمة اإلنجيلية لشئون الشباب والرعاية ()EJF

Turmstraße 4
10559 Berlin
030 3230 4007
wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de
	�www.ejf.de/einrichtungen/migrati
on-und-fluechtlingshilfe/wohnungen-fuer-fluechtlinge.html

	العربية ،الفارسية ،الدارية ،الرتكية ،األردية،
التغرينية ،الروسية ،البوسنية ،الرصبية ،الكردية
Place4Refugees
توفر مؤسسة  Place4Refugeesكُتيبات إرشاد

للعديد من خطوات البحث عن مسكن.
info@place4refugees.de
www.place4refugees.org

الترشد
إدارة مدينة سبانداو ،مصلحة الشؤون االجتامعية

Galenstraße 14
13597 Berlin
030 115
030 90279 3377
sozialamt@ba-spandau.berlin.de

مهام الكنيسة الربلينية اإلنجيلية

املبيت االضطراري

Franklinstraße 27
10587 Berlin
030 3912 722
	www.berliner-stadtmission.de/
not-franklinstr
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مهام الكنيسة الربلينية اإلنجيلية

(Bahnhof Zoo) مهام محطة حديقة الحيوان
www.berliner-stadtmission.de/	
bahnhofsmission/projekte/hilfen-fuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo

GEBEWO pro

املبيت االضطراري للنساء

Tieckstraße 17
10115 Berlin
030 2832 939
notuebernachtung@gebewo.de
www.gebewo-pro.de/notuebernach�	
tung-fuer-frauen
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نكسلا

5

اللغة

هناك طرق كثرية لتعلم اللغة األملانية .ميكن
لغالبية املهاجرين اجتياز دورات االندماج.
وتتحمل الدولة عاد ًة مصاريف الدورة كاملة.
مدارس تعليم الكبار أو املؤسسات الخاصة
هي التي تقدم مثل هذه الدورات .ميكن
لالجئني الذين ال يجوز لهم املشاركة يف دورة
اندماج املشاركة بدالً من ذلك يف "دورات
تعلم اللغة األملانية لالجئني" يف مدارس تعليم
الكبار الربلينية.

االستشارة بشأن دورات اللغة والعروض
املقدمة لها
دورات االندماج يف سبانداو

ميكنكم العثور عىل دورات االندماج امل ُقامة بالقرب
منكم من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص باملكتب
االتحادي للهجرة والالجئني (:)BAMF

	www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/Integrationskurse/integrationskurse-node.html

مدرسة تعليم الكبار ( )VHSسبانداو

Moritzstraße 17
13597 Berlin
030 90279 5000
info@vhs-spandau.de
	�www.berlin.de/vhs/volkshochschu
len/spandau
دورات االندماج وتعليم اللغة األملانية ()GIZ e.V.

Reformationsplatz 4a
13597 Berlin
0305130 100
marina.fuhrmann@giz-berlin.de
	�https://giz.berlin/courses/integrati
onskurs.htm

ميكنكم أيضً ا تعلم اللغة األملانية يف معاهد لغات
خاصة .أو ميكنكم االستفادة من عروض دورات اللغة
املجانية الكثرية عرب اإلنرتنت .تقدم الكثري من املبادرات
الربلينية دورات تعلم اللغة األملانية مجانًا أو بأسعار
زهيدة جدًا.
	www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de
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6

العمل

هناك العديد من الطرق يف أملانيا للبحث عن
وظيفة.
تتوسط مكاتب العمل والجوب سنرت لتوفري
فرص العمل وتقديم املشورة بشأن فرص
مواصلة التعليم املهني.

استشارة العمل
مرح ًبا بكم يف جمعية مكتب العمل للتعايش
املشرتك بني الثقافات e.V.

استشارة البحث عن العمل وبدء العمل ،والتوجيه
الوظيفي ومواصلة التدريب الوظيفي
Jüdenstraße 30
13597 Berlin
030 5130 1002 7
wia@giz.berlin
www.giz-berlin.de

أوقات العمل
من اإلثنني إىل الخميس  13:00–10:00ومن الساعة
17:00–14:00
العربية ،والفارسية ،واألملانية
مكتب توظيف الشباب

يكمن الهدف األسمى ملكتب توظيف الشباب يف توجيه
كافة الشباب القاطنني يف برلني أو كل يافع مل يتم عاد ًة
عمر  25عا ًما ملامرسة مهنة ما.

Wohlrabedamm 32
13629 Berlin
03090227 5052
jba@jba-berlin.de
www.jba-berlin.de

مكتب هجرة الشباب سبانداو  -وجمعيات الشباب
الخريية e.V.

مكتب هجرة الشباب ،االستشارة للشباب من سن 12
حتى سن  27عا ًما
مركز الهجرة بسبانداو

Hasenmark 3
13585 Berlin
030 6663 4612
030 6663 3613
a.becker@caritas-berlin.de 
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JUSTiQ – دعم الشباب يف الحي

Britta Müller :منسقة املرشوع
Klosterstraße 36
13581 Berlin
030 90279 3334
03090279 2006
bs.mueller@ba-spandau.berlin.de

جوب أسيستينتس سبانداو

Brunsbüttler Damm 75
13581 Berlin
0302787 3315 0
030 2787 3315 9
spandau@jobassistenz-berlin.de
www.jobassistenz-berlin.de

Work4Refugees

 حيث ميكن لالجئني.خدمات التوظيف املجانية لالجئني
وأرباب العمل من خالل هذه املؤسسة اإلعالن عن
.وظائف شاغرة أو البحث عن وظائف
Landesverband Berlin e.V.
Brandenburgische Straße 80
10713 Berlin
0308600 1686
info@work-for-refugees.de
www.work-for-refugees.de

	ميكن كتابة إعالنات الوظائف أو البحث عن
وظائف باللغات اإلنجليزية واألملانية والفرنسية
.والعربية عىل املوقع اإللكرتوين
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www.caritas-berlin.de/beratungund�	
hilfe/berlin/migration/jugendmigrationsdienst

االستشارة
12:00–9:00 الثالثاء من الساعة
 أو بحسب االتفاق18:00–15:00 الخميس من الساعة
e.V. – CJD جمعية الشباب القروي املسيحي األملاين

Berlin-Brandenburg

promigra
Jugendmigrationsdienst Spandau

 عا ًما27  حتى12 االستشارة من سن

Kurstraße 5
13585 Berlin
0304730 2143
030 4753 1778
jmd.spandau@cjd-berlin.de 
www.cjd-berlin.de

مكتب هجرة الشباب برلني

Bellermannstraße 92
13357 Berlin
0304931 635
nadapdap@invia-berlin.de
www.jugendmigrationsdienste.de

هيئة إسداء املشورة للشباب سبانداو

27  إىل12 تجري االستشارة للشباب والقارصين من سن
.عا ًما يف كافة املوضوعات

Hasenmark 21
13595 Berlin
030 7790 78970
info@jugendberatungshaus-spandau.de	
www.jugendberatungshaus-spandau.de

www.ihk-berlin.de/Service-und-Be�	
ratung/fachkraefte-und-mitarbeiter/
Anerkennungsberatung_nicht_
reglemtierter_Berufe/Angebot_Anerkennungsberatung/3319682

باللغتني اإلنجليزية والعربية

االعرتاف باملؤهالت املهنية والشهادات يف غرفة
)IHK( الصناعة والتجارة يف برلني

االستشارة الفردية

Blücherstraße 68
10961 Berlin
030 2590 3481
intepe@hwk-berlin.de
nowara@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de/ausbildung/aus�	
laendische-qualifikationen

االستشارة لدى مفوض شؤون االندماج لوالية برلني

استشارة االعرتاف باملؤهالت والتأهيل

Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
03090172 313
www.berlin.netzwerk-iq.de/	
unsere-angebote-fuer-menschenmit-im-ausland-erworbenenberufsqualifikationen

مسؤولو الرتحيب لدى نقابة العامل الحرفيني بربلني

)HWK(

Blücherstraße 68
10961 Berlin
030 2590 3394
buettner@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de

البحث عن العمل
جوب سنرت سبانداو

Altonaer Straße 70–72
13581 Berlin
030 5555 7122 22
030 5555 7169 99

مفوضية شؤون الهجرة

Altonaer Straße 70–72
13581 Berlin
0305555 7166 85
katharina.semertsidis@jobcenter-ge.de

االعرتاف باملؤهالت املهنية األجنبية
االعرتاف باملؤهالت املهنية والشهادات يف غرفة
)IHK( الصناعة والتجارة

معلومات حول استشارة االعرتاف باملؤهالت

Fasanenstraße 85
10623 Berlin
030 3151 0424
030 3151 0107
gunda.schnock@berlin.ihk.de
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e.V. (I.S.I)جمعية مبادرة املهاجرات املستقالت

استشارة تأسيس املرشوعات للسيدات
من أصول مهاجرة

Kurfürstenstraße 126
10785 Berlin
0306113 336
info@isi-ev.de
www.isi-ev.de	

 تأسيس رشكة خاصة- االستقاللية

إدارة مدينة سبانداو

االستشارة بشأن الدعم االقتصادي

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
030 90279 2272
wirtschaftsfoerderung@ba-spandau.	
berlin.de
www.berlin.de/ba-spandau/politik-	
und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung

)IHK( مركز الخدمة التابع لغرفة الصناعة والتجارة

يف برلني

Fasanenstraße 85
10623 Berlin
030 3151 00
service@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de	

)HWK( نقابة العامل الحرفيني بربلني

Blücherstraße 68
10961 Berlin
0302590 301
info@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de/ueber-uns/	
die-handwerkskammer
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التعليم
يلتحق األطفال يف أملانيا باملدرسة يف سن ست
سنوات .يجري التسجيل باملدرسة تلقائيًا مع
تسجيل
املسكن .تستغرق الدراسة املدرسية عرش
سنوات عىل األقل .بعد االنتهاء من مرحلة
التعليم األسايس ،يتحول األطفال إما إىل مدرسة
ثانوية أو مدرسة ثانوية تكميلية .واستنا ًدا
إىل نوع شهادة التخرج املدرسية ميكن عمل
تدريب مهني أو االلتحاق مبعهد فني عا ٍل أو
بالجامعة.

رياض األطفال
ميكن رعاية األطفال حتى عمر  6سنوات من ِقبل
مربية يف النهار أو يف دار رعاية نهارية (.)Kita
ميلك األطفال يف برلني بد ًءا من العام األول الحق يف
الحصول عىل مكان بدور الرعاية .يُرجى االستعالم
لدى دور الرعاية النهارية القريبة منكم عن أماكن
شاغرة ألطفالكم وأدرجوا أسامءكم بقوائم االنتظار.
فيقوم املسؤولون عن دور الرعاية باختيار األطفال
التي ميكن لدور الرعاية استقبالهم .إلمتام التسجيل
تحتاجون إىل قسيمة مصاريف دار الرعاية النهارية
) ،(Kitakostengutscheinوميكنكم الحصول
عليها لدى القسم املختص لشؤون رعاية األطفال
" "Kitagutscheinstelleيف مبنى بلدية سبانداو.
ميكن الحصول عىل املشورة بشأن رعاية األطفال وكذلك
نظرة عامة عىل جميع رياض األطفال لدى مكتب رعاية
األطفال والقارصين سبانداو.
وكذلك ميكن إلقاء نظرة عامة عىل خدمات التعليم
املبكر الخاصة من خالل املوقع اإللكرتوين:
	�www.berlin.de/ba-spandau/po
litik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/kindertagesbetreuung/

مسؤولة التواصل:

السيدة  ،Polkoوالسيدة Bordien

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
030 90279 3274
kita-koordination@ba-spandau.berlin.de

أوقات االستشارات الهاتفية
الثالثاء من الساعة 11:00–09:00
الخميس :من الساعة 18:00–16:00
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قسيمة دور الرعاية النهارية

دائرة رعاية األطفال والقارصين سبانداو
جهة الحصول عىل القسيمة

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
03090279 3149
03090279 6605
	kindertagesbetreuung@ba-spandau.
berlin.de

املدرسة
دائرة إدارة املدارس
لالستفسار عن أماكن باملدارس لألطفال غري امللمني باللغة
األملانية

Carl-Schurz-Straße 8
13597 Berlin
030 90279 2235
schulamt@ba-spandau.berlin.de

يف برلني توجد مدارس عامة ومدارس خاصة .ميكنكم
إلقاء نظرة شاملة حول املدارس يف سبانداو من خالل
املوقع اإللكرتوين إلدارة مجلس الشيوخ لشؤون التعليم
والشباب واألرسة:
	www.berlin.de/sen/bildung/schule/
berliner-schulen/schulverzeichnis

يشارك األطفال غري امللمني بعد باللغة األملانية أوالً
يف حصص تعليمية ت ُسمى "الفصول األولية" .ميكنكم
الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالتسجيل والتحويل
املدريس لألطفال غري امللمني باللغة األملانية عرب املوقع
اإللكرتوين الخاص بدائرة إدارة املدارس سبانداو.

الجهة التنسيقية للفصول األولية

ميكن أن تقوم هيئة التفتيش املدرسية بتعيني
استشاريني متخصصني لدعم مهامها :يقوم االستشاريون
املتخصصون بإجراء االستشارات والتنسيق والدعم
وإنجاز املهام التنظيمية.
Streitstraße. 6–7
13587 Berlin
03090279 3139
sibylle.behnes@senbjf.berlin.de

مراكز االستشارة والدعم النفيس املدريس والرتبوي ()SIBUZ

تُعني مراكز االستشارة والدعم ( )SIBUZعاد ًة من
ِقبل املدرسة إذا ظهرت اضطرابات يف عملية منو
الطالب أو ظهرت أمور غريبة يف سلوكه يف الحياة
اليومية املدرسية .كام تختص مراكز االستشارة والدعم
) (SIBUZيف إجراءات الفحوصات الرتبوية الخاصة.
Streitstraße 6
13587 Berlin
03090279 5850
sabine.wasmuth@senbjf.berlin.de

التدريب املهني
مكتب توظيف الشباب

يكمن الهدف األسمى ملكتب توظيف الشباب يف توجيه
كافة الشباب القاطنني يف برلني أو كل يافع مل يتم عاد ًة
عمر  25عا ًما ملامرسة مهنة ما.

Wohlrabedamm 32
13629 Berlin
03090227 5052
jba@jba-berlin.de
www.jba-berlin.de
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جمعية مكتب العمل للتعايش املشرتك بني الثقافات

e.V. (GIZ)

Reformationsplatz 2
13597 Berlin
030 3039 8709
info@giz.berlin
https://giz.berlin/

RKI BBW

)Nottepfad (مدخل
Krampnitzer Weg 83–87
14089 Berlin
0303650 2117
030 3656 856
die Wille gmbH

 بخربة طويلة باعتبارهاWille gGmbH تتمتع
مؤسسة اجتامعية مختصة يف توفري خدمات
التعليم واالستشارات ودعم فرص التوظيف يف برلني
.وبراندنبورغ

Müllerstraße 56–58
13349 Berlin
030 2647 620
0302647 6299
diewille@evangelisches-johannes�	
stift.de
www.evangelisches-johannesstift.de/	
die-wille

(RAV) الرابطة اإلقليمية للتدريب املهني

 (منسقةPatricia Schmihingمسؤولة التواصل
)الرابطة

030 3699 6980
patricia.schmihing@sos-kinderdorf.de
www.sos-berlin.de

Evangelisches Johannesstift
Haus 12
Schönwalder Allee 26
13587 Berlin
0303360 90
0303360 9506

info@evangelisches-johannesstift.de

e.V. ( بسبانداوWiA) مكتب بدء العمل

Reformationsplatz 2
13597 Berlin
030 5130 10027
wia@giz.berlin
https://giz.berlin/projects/wia-bu�	
ero-spandau.htm

، البولندية، اإلنجليزية، الفرنسية، الرتكية:	اللغات
، الرصبية، البوسنية، الكردية، اإلسبانية،الروسية
 التجرية،  ساهو، األمهرية،العفارية

ARRIVO Hospitality

الوساطة يف تقديم التدريب املهني لشباب الالجئني يف
قطاع التموين والصناعة
Waldenserstraße 2–4
10551 Berlin
030 3973 9169
afourestie@bildungsmarkt.de
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)استشارات مفتوحة (بدون حجز مسبق
12:30–9:30  الخميس والجمعة من الساعة،اإلثنني
18:00–14:00 الثالثاء من الساعة
 ومن الساعة،12:30–09:30 األربعاء من الساعة
16:00–14:00
Kiron – الدورات الدراسية عرب اإلنرتنت لالجئني
Open Higher Education
Massive Open Online Courses (MOOCs)
ةيسارد تالاجم ةعبرأ يف
Am Festungsgraben 1
10117 Berlin
030 2201 3951
info@kiron.ngo
www.kiron.ngo/for-students/how-	
does-it-work

االستشارة الطالبية لجامعة

Freie Universität (FU)
Iltisstraße 4
 4195 Berlin
1
0308387 0000
info-service@fu-berlin.de

أوقات العمل
17:00–09:00 من اإلثنني إىل الخميس من الساعة
15:00–09:00 الجمعة من الساعة
 بالتناوب باللغة األملانية،	اإلثنني كل أسبوعني
واإلنجليزية والعربية والفارسية

االستشارة الطالبية لجامعة

Humboldt Universität (HU)

Unter den Linden 6
10117 Berlin
refugees.welcome@hu-berlin.de
www.hu-berlin.de/de/studium/bera�	
tung/refugees/sprechstunde
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www.hospitality-berlin.de/de/	
unsere-angebote/fuer-gefluechtete

ARRIVO GesBiT GmbH

معلومات واستشارة بشأن الوظائف يف قطاعي الصحة
واملجتمع

Karl-Marx-Straße 43
12043 Berlin
01763426 3120
arrivo@gesbit.de

BERLIN ARRIVO الورش العاملية

قطاعي الحرف اليدوية واملجتمع

Köpenicker Straße 148
10997 Berlin
0306950 8900
f.hartmann@schlesische27.de

 للدورات التأهيلية للعملARRIVO

Großbeerenstraße شبكة
Großbeerenstraße 2–10
12107 Berlin
0307628 7085
info@ringpraktikum-berlin.de
http://ringpraktikum-berlin.de

الدراسة الجامعية
االستشارة الطالبية

Technische Universität Berlin

0070 غرفة رقم
املبنى الرئييس

Straße des 17. Juni 135
10623 Berlin
in2@tu-berlin.de

استشارات مفتوحة
الثالثاء من الساعة ( 16:00–13:00بدون تسجيل
مسبق)
العربية واألملانية واإلنجليزية والفارسية

تعليم الكبار
جمعية العمل للتعايش املشرتك بني الثقافات e.V.

هي نقطة التقاء األشخاص يف الدائرة ممن ال
يستطيعون القراءة والكتابة

Mönchstraße 7
13597 Berlin
030 5130 1006 0
lerncafe@giz.berlin
	www.giz.berlin/projects/lerncafe-
spandau.html

حزم التعليم
يحق لكم االستفادة من الخدمات التي تقدمها حزم
التعليم (غداء يف دار الرعاية النهارية لألطفال ،رياض
األطفال ،املدرسة ،الحضانة،
اللوازم املدرسية الشخصية ،الدعم التعليمي ،املشاركة
يف الرحالت التي تقدمها دور الرعاية النهارية أو
املدرسة ،املشاركة يف الرحالت التي تستغرق عدة التي
تقدمها دور الرعاية النهارية أو املدرسة) ،إذا حصلتم
أنتم أو أطفالكم عىل إحدى اإلعانات االجتامعية
التالية :إعانة البطالة  ،IIالدعم االجتامعي ،املساعدة
االجتامعية ،إعانة اإلسكان ،بدل الطفل أو اإلعانات
مبوجب قانون إعانات طالبي اللجوء.
معلومات حول حزم التعليم من خالل املوقع التايل:
	�www.berlin.de/sen/bjw/bildungspa
ket
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االستامرات واملنشورات:

	�www.berlin.de/sen/bjf/bildungspa
ket/artikel.108191.php

متويل الدراسة )(BAföG

Behrenstraße 40–41
10117 Berlin
030 9393 970
	www.stw.berlin/finanzierung.html

املنح الدراسية

تجدون املعلومات املتعلقة باملنح الدراسية عىل املواقع
اإللكرتونيةالتالية:

	�www.daad.de/deutschland/stipendi
um/de
	www.obs-ev.de
	www.deutschland-stipendium.de

ميكنكم إلقاء نظرة شاملة عىل كافة املنح الدراسية
من خالل املوقع اإللكرتوين:
	www.stipendienlotse.de

إعانة التدريب املهني )(BAB

	www.arbeitsagentur.de/bildung/
ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
	https://con.arbeitsagentur.de/prod/
apok/ct/dam/download/documents/
Merkblatt-BAB_ba013469.pdf

ميلعتلا

8

عروض مستهدفة

تستهدف هذه العروض األرس التي لها أطفال/
شباب ،وكذلك النساء وكبار السن* واألشخاص
ذوي اإلعاقة واألشخاص من هويات جنسية
مختلفة.

للتعرف عىل الدورات التي يقدمها مزودو الخدمات ،يُرجى
إلقاء نظرة عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بهم.

األرسة
منسقة شؤون الالجئني التابعة لدائرة رعاية األطفال
والقارصين سبانداو

املسؤولة عن شؤون األرس واألطفال والشباب  -خاص ًة
لألخصائيني :السيدة Acimi

Klosterstraße 36
13597 Berlin
03090279 3445
a.acimi@ba-spandau.berlin.de

فريق اإلرشاد املتنقل

يهدف املرشوع إىل دمج األطفال الذين تقل أعامرهم عن
 12عا ًما والذين تعرضوا للهرب وعائالتهم والحوامل داخل
نسيج الهياكل الصحية عىل املدى الطويل.
عيادة طب األطفال والشباب -
Ev. Waldkrankenhaus Spandau PaulGerhardt-Diakonie
Stadtrandstraße 555
13589 Berlin
0303702 2174
lotsenteam@pgdiakonie.de

املساعدة املبكرة

املساعدات املبكرة عبارة عن خدمات دعم محلية وإقليمية
لآلباء واألطفال منذ بداية الحمل وحتى أول  3سنوات .وهي
تهدف إىل تحسني فرص تنمية األطفال وأولياء األمور يف األرسة
واملجتمع يف وقت مبكر وعىل نحو مستدام ،وتسهل بداية
جديدة داخل الحياة األرسية.
	�www.frühe-hilfen-spandau.de/ange
bote
	fruehe-hilfen-spandau@ba-spandau.
berlin.de
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مركز االستشارات الرتبوية واألرسية بإدارة دائرة
سبانداو

	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

غرفة  1220يف مبنى البلدية

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
03090279 2448
	erziehungsberatung@ba-spandau.
berlin.de
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

االستشارة مجانًا.

مركز إسداء املشورة الرتبوية واألرسية ،ومركز

االستشارة النفسية )Spandau (Neustadt

يقوم موظفو مراكز إسداء املشورة بتقديم املشورة
واملساعدة والدعم لآلباء واألمهات واألرس يف جميع
األمور املتعلقة بالتعليم واألرسة ،ويف النزاعات مع
الوالدين أو األشقاء أو املدرسني أو األصدقاء أو الرشكاء.
Kirchhofstraße 30
13585 Berlin
0303361 429

مركز إسداء املشورة الرتبوية واألرسية ،ومركز

االستشارة النفسية )Spandau (Siemensstadt

يقوم موظفو مراكز إسداء املشورة بتقديم املشورة
واملساعدة والدعم لآلباء واألمهات واألرس يف جميع
األمور املتعلقة بالتعليم واألرسة ،ويف النزاعات مع
الوالدين أو األشقاء أو املدرسني أو األصدقاء أو الرشكاء.
Goebelstraße 135
13629 Berlin
0303010 5115

معلومات لألمهات الحوامل واآلباء

تجدون يف هذا الرابط كُتيب "العروض املقدمة لألمهات
الحوامل واآلباء ،واألرس التي لديها ُرضَّ ع وأطفال صغار
يف سبانداو  "2018/2017متاح للتحميل:
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األطفال
منسقة شؤون الالجئني التابعة لدائرة رعاية األطفال
والقارصين سبانداو

املسؤولة عن شؤون األرس واألطفال والشباب  -خاص ًة
لألخصائيني :السيدة Acimi

Klosterstraße 36
13597 Berlin
03090279 3445
a.acimi@ba-spandau.berlin.de

أماكن اللعب
يرسنا أن ندعوكم للتعرف عىل أماكن اللعب املتاحة يف
سبانداو .تجدون وصفًا دقيقًا عىل اإلنرتنت من خالل
الرابط:
	www.berlin.de/ba-spandau/
politik-und-verwaltung/aemter/
strassen-und-gruenflaechenamt/
gruenflaechen/artikel.478787.php

كام توجد كُتيبات يُطلق عليها "أماكن اللعب يف
سبانداو" (باألملانيةMeine Spielplätze in
) Spandauمتوفرة يف مبنى البلدية ومكاتب
االستعالم السياحية.

املراكز األرسية

يف إطار العمل املشرتك بني املقاطعات لدعم األرس،
فإن املراكز األرسية تدعم التنمية االجتامعية ،وخاصة
يف دور الرعاية النهارية لألطفال ،فهي مبثابة مراكز
االنطالق لألرس وتدعمها.

Rohrdamm – Kompaxx e.V.مركز األرسة
Voltastraße 2
13629 Berlin
0303675 7560
01511133 4903
famz.rohrdamm@kompaxx.de
www.kompaxx.de/index.php?id=170	
Wilhelmine مركز األرسة
Weverstraße 72
13595 Berlin
030 9395 2197
familientreff@trialog-berlin.de	
Villa Nova مركز األرسة
Rauchstraße 66
13587 Berlin
030 3377 6116
villanova@kompaxx.de
Wilhelmine مركز األرسة
Weverstraße 72
13595 Berlin
030 9395 2197
familientreff@trialog-berlin.de
Falkenhagener Feld Ost (FiZ)األرسة يف املركز
Hermann-Schmidt-Weg 5
13589 Berlin
030 3439 7890
Casablanca Spandau gGmbH
Hauskavel Weg 17
13589 Berlin
030 3083 22711
pfaack@g-casablanca.de
www.g-casablanca.de	
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Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai – مركز األرسة
Grunewaldstraße 7
13597 Berlin
030 3530 2789
Villa Nova – K
 ompaxx e.V. مركز األرسة
Rauchstraße 66
13587 Berlin
030 3377 6116
www.kompaxx.de/index.php?id=7	
Hermine Heerstraße Nord مركز األرسة
Räcknitzer Steig 12
)Maulbeerallee 23 (الوصول من خالل
13593 Berlin
030 3640 3877
familienzentrum-hermine@trialog		
berlin.de
Falkenhagener Feld West مركز األرسة
Wasserwerkstraße 3
13589 Berlin
0302232 4148
fizwasserwerkstrasse@	
humanistischekitas.de
Falkenhagener Feld Ost مركز األرسة
Westerwaldstraße 15–17
13589 Berlin
030 3439 7890
fiz-ost@fippev.de
Kita Lasiuszeile مركز األرسة
Lasiuszeile 6
13585 Berlin
030 2903 4671
familienzentrum-lasius@jugendwoh�	
nen-berlin.de

الشباب
منسقة شؤون الالجئني التابعة لدائرة رعاية األطفال
والقارصين سبانداو

املسؤولة عن شؤون األرس واألطفال والشباب  -خاص ًة
لألخصائيني :السيدة Acimi

Klosterstraße 36
13597 Berlin
03090279 3445
a.acimi@ba-spandau.berlin.de

مؤسسات قضاء أوقات الفراغ للشباب

تتوفر مجموعة متنوعة من العروض لدى دائرة رعاية
األطفال والقارصين سبانداو يف إطار استجامم األطفال
والشباب يف ال ُعطالت :برنامج ال ُعطلة "األطفال يف الهواء
والشمس" موجه بشكل أسايس إىل األطفال الذين
ترتاوح أعامرهم بني السابعة والثالثة عرشة عا ًما ويقام
كل يوم من أيام األسبوع يف مواقع مختلفة يف سبانداو.
فأماكن الرتفيه الحالية يف  ،Aalemannuferوالساحة
املكشوفة  ،Cosmarwegواملرافق الرياضية الرتفيهية
يف .Südpark
تندرج رحالت األطفال والشباب بني سن  8إىل  15عا ًما
إىل مختلف األماكن يف محيط سبانداو أو عىل ضفاف
بحر الشامل وبحر البلطيق يف ال ُعطالت ضمن األنشطة
الرتفيهية األساسية املقدمة.
كام تتوفر فرص إرسال األطفال من سن  6إىل 10
سنوات يف رحالت إىل عائالت مضيفة يف هولندا.
ت ُنظم عروض ال ُعطالت عاد ًة بالتعاون مع املسؤولني.
كام يتم حساب قيمة مبالغ االشرتاك يف تلك األنشطة
بنا ًء عىل دخل األرسة.
ملزيد من املعلومات
مبنى بلدية سبانداو
غرفة  U40أو U38
Carl-Schurz-Str. 2/6
13597 Berlin
03090279 6531
03090279 2329
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مؤسسة قضاء أوقات الفراغ للشباب )(JFE
Aalemannufer
Niederneuendorfer Allee 30
13587 Berlin
030 3559 9070
0303559 90732
office@jfe-aalemannufer.de
www.jfe-aalemannufer.de
مؤسسة قضاء أوقات الفراغ للشباب (JFE) Quader
Helen-Keller-Weg 12
13587 Berlin
0303351 940
office@quader-spandau.de
www.quader-spandau.de
ملتقى الشباب Havelspitze
Hugo-Cassirer-Straße 2
13587 Berlin
0303393 9743
030 3350 7694
jugendtreff-havelspitze@gmx.de
www.jugendtreff-havelspitze.de
نادي Falkenhagener Feld
Westerwald Straße 13
13589 Berlin
030 3789 090
0303789 0920
info@klubhaus-spandau.de
www.klubhaus-spandau.de

ملعب Pionierstraße

يُعد امللعب نقطة االنطالق األوىل لألطفال واآلباء
والسكان اآلخرين بالجوار .ساحة اللعب مفتوحة ألي
يشء وأي شخص ،سوا ًء للعب كرة السلة أو التنس أو
الكرة الطائرة أو كرة القدم أو إلصالح الدراجة الهوائية
أو للحديث مع الجريان.
ميكن للصغار والكبار االجتامع واللعب واالسرتخاء
هنا من الساعة  13.30إىل الساعة  19.00يف الصيف
والشتاء.
Pionier Straße 195
13589 Berlin
0303731 964
0303740 2730

ورشة مرسح الشباب )Spandau (JTW
Gelsenkircher Straße 12–20
13589 Berlin
030 3758 7623
post@jtw-spandau.de
www.jtw-spandau.de
ملتقى Lynarstraße
Lynarstraße 8
13585 Berlin
0303366 100
kontakt@treffpunkt-lynarstrasse.de
www.treffpunkt-lynarstrasse.de
اتحاد الكشَّ افة األملانية (BDP) Koeltzepark
Am Koeltzepark 4
13585 Berlin
0303361 038
info@bdp-koeltzepark.de
www.bdp-koeltzepark.de

نادي الطلبة Downtown
Blumenstraße 13
13585 Berlin
0303559 2820
downtown.spandau@gmx.de
www.borchertschule-spandau.de

ورشة التاريخ للشباب

تعد ورشة التاريخ للشباب نقطة االنطالق األوىل
للطلبة والطالبات للتعرف عىل تاريخ دائرة سبانداو عن
كثب .بالورشة ميكن تلقي املساعدة يف األمور املتعلقة
بتاريخ سبانداو يف املرحلة املدرسية اإلعدادية ()MSA
أو مرحلة إمتام الثانوية العامة.
Galenstraße 14
13597 Berlin
030 3360 7610
0303360 7620
info@jgwspandau.de
www.jgwspandau.de

اتحاد الكشَّ افة األملانية (BDP) Mädchenladen

Lasiuszeile 2
13585 Berlin
0303358 393
maedchenmail@yahoo.de
	http://maedchenladen.bdp-berlin.org/

املقهى اللييل للشباب

Jüdenstraße 46
13597 Berlin
0305562 0626
030 5507 1615
info@mitternachtssport.com
www.mitternachtssport.com
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Cosmarweg الساحة الرتفيهية املكشوفة
Cosmarweg 71
13591 Berlin
0305446 9686
info@staakkato.de
www.staakkato.de
Wildwuchs نادي الشباب الريايض
Götelstraße 64
13595 Berlin
0303641 3556
0303641 3557
sjcwildwuchs@yahoo.de
www.sjcwildwuchs.de
Goldbeckweg مالهي
Goldbeckweg 6
13599 Berlin
0303300 2372
www.haveleck.de
Haveleck مركز الشباب والثقافة
Pulvermühlenweg 10
13599 Berlin
0303513 5341
030 3513 5344
contact@haveleck.de
www.haveleck.de
(JFE) CHiP 77مؤسسة قضاء أوقات الفراغ للشباب
Jungfernheideweg 77
13629 Berlin
030 3830 8274
chip77@casa-ev.de
www.casa-ev.de

Geschwister-Scholl-Haus مؤسسة
Magistratsweg 95
13591 Berlin
030 3668 817
030 3715 1004
info@gshonline.de
www.gshonline.de
Jona‘s Haus مؤسسة
Schulstraße 3
13591 Berlin
030 3632 736
030 3640 3545
info@stiftung-jona.de
www.stiftung-jona.de
Räcknitzer Steig مركز شباب
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin
0303641 5513
0303641 5515
imsteig@imsteig.de
www.imsteig.de

األطفال باملناطق املجاورة

Obstallee 28–30
13593 Berlin
0303632 520
030 3641 5512
kontakt@kik-jugendcafe.de
www.kik-jugendcafe.de
CIA مركز الكفاءة اإلعالمية
Räcknitzer Steig 10
13593 Berlin
0303640 4127
info@cia-spandau.de
www.cia-spandau.de
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نادي الطلبة Schülerhaus
Lenther Steig 1–3
13629 Berlin
030 3839 2643
schuelerhaus@casa-ev.de
www.casa-ev.de
مؤسسة قضاء أوقات الفراغ للشباب (JFH) Kladow

Parnemannweg 22
14089 Berlin
030 3653 108
0303628 9655
nachbarschaftshaus.kladow@gmail.com

جمعية شباب سبانداو e.V.

العروض موجهة إىل جميع األطفال والشباب .العمل
االجتامعي الحر لألطفال والشباب ،أماكن اجتامعات
مفتوحة ،عروض خاصة للفتيات ،األنشطة الرياضية
والرتفيهية ،أنشطة العطالت ،أعامل املرشوعات ،الدروس
الخصوصية ،اإلعداد الختبارات إمتام املرحلة اإلعدادية
( ،)MSAدورات الدعم ،ورعاية الطالب يف سبانداو
Kleine Mittelstraße 9
13585 Berlin
030 6391 9362
info@spandauerjugend.de
www.spandauerjugend.de

مكتب هجرة الشباب سبانداو  -وجمعيات الشباب
الخريية e.V.

مكتب هجرة الشباب ،االستشارة للشباب من سن 12
حتى سن  27عا ًما
مركز الهجرة بسبانداو

Hasenmark 3
13585 Berlin
030 6663 4612
030 6663 3613
a.becker@caritas-berlin.de 

	www.caritas-berlin.de/
beratungundhilfe/berlin/fluchtund-migration/beratung/fuerjunge-migranten-bis-27-jahre/
jugendmigrationsdienst

االستشارة
الثالثاء من الساعة 12:00–9:00
الخميس من الساعة  18:00–15:00أو بحسب االتفاق

جمعية الشباب القروي املسيحي األملاين –

CJD Berlin-Brandenburg e.V.

مكتب هجرة الشباب
االستشارة من سن  12حتى  27عا ًما

Ulmenstraße 4
13595 Berlin
0304730 2143
030 4753 1778
jmd.spandau@cjd-berlin.de 
www.cjd-berlin.de

مكتب هجرة الشباب برلني

Bellermannstraße 92
13357 Berlin
0304931 635
nadapdap@invia-berlin.de
www.jugendmigrationsdienste.de

هيئة إسداء املشورة للشباب سبانداو

تجري االستشارة للشباب والقارصين من سن  12إىل 27
عا ًما يف كافة املوضوعات.

Hasenmark 21
13595 Berlin
030 7790 78970
	info@jugendberatungs-haus-spandau.de
www.jugendberatungshaus-spandau.de
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النساء
تقدم مراكز الدائرة ومدارس تعليم الكبار ()VHS

دورات بصورة منتظمة وتقدم عروض مختلفة للنساء.
تجدون هذه العروض يف املراكز أو عىل مواقعها عىل
اإلنرتنت .تتوفر عروض مناسبة للنساء والحوامل يف
مراكز الدائرة.

 – HÎNBÛNاملركز التعليمي واإلرشادي للنساء
واألرس

يقدم مركز  HÎNBÛNاستشارة اجتامعية شاملة
مبختلف اللغات.
Brunsbütteler Damm 17
13581 Berlin
0303366 662
info@hinbun.de
www.hinbun.de

Eulalia Eigensinn e.V.

االستشارة النفسية واالجتامعية ،واالستشارة ملكافحة
العنف ،واالستشارة االجتامعية ،وقابلة األرسة
Lutherstraße 13
13585 Berlin
0303351 191
info@eulalia-eigensinn.de
www.eulalia-eigensinn.de

العربية

املركز املعلومايت للنساء بربلني )e.V. (FCZB

Cuvrystraße 1
10997 Berlin
030 6179 7016
030 6179 7010
info@fczb.de
www.fczb.de

 – Ugrakاالستشارة والدورات وأماكن تالقي النساء
من تركيا

Weisestraße 32
12049 Berlin
030 6211 037
030 6298 4740
ugrak@diakonisches-werk-berlin.de
www.diakoniewerk-simeon.de

رابطة العائالت والرشاكات ثنائية القومية e.V.
)(iaf

االستشارات القانونية والنفسية االجتامعية لألزواج
مزدوجي القومية
املبنى الخلفي الدور الرابع

Oranienstraße 44
10999 Berlin
0306153 499
0306159 267
berlin@verband-binationaler.de

أوقات االستشارات الهاتفية
اإلثنني والخميس من الساعة 14:00–10:00
الثالثاء واألربعاء من الساعة 19:00–14:00
االستشارة القانونية
الثالثاء بد ًءا من الساعة  ،17:00ملدة  30دقيقة تقريبًا -
يجب تحديد موعد مسبق
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 - WOMEN`S WELCOME BRIDGEالنساء
الربلينيات يبنني الجسور

 WOMEN‘S WELCOME BRIDGEعبارة عن
مدونة معلومات إلكرتونية ميكن للنساء الالجئات
ونساء برلني ومبادرات النساء من خاللها نرش العروض
أو البحث عنها.

Raupe und Schmetterling – Frauen in der
Lebensmitte e.V.
Pariser Straße 3
10719 Berlin
030 8892 260
www.womens-welcome-bridge.de

كبار السن
من خالل الرابط التايل تجدون كافة األندية وامللتقى
الخاص بكبار السن بكافة العروض املرتبطة بها يف
سبانداو .ميكن العثور عىل مجموعة من أندية كبار
السن يف صفحة .47
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuersoziales/artikel.292592.php

مجلس متثيل كبار السن يف سبانداو

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
03090279 2717
030 90279 2751
	seniorenvertretung@ba-spandau.
berlin.de

ذوي اإلعاقة
املجلس االستشاري للمقاطعة لألشخاص ذوي
اإلعاقة

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
03090279 3110
03090279 2839
s.klebbe@ba-spandau.berlin.de

مفوض املقاطعة لشؤون كبار السن واألشخاص ذوي
اإلعاقة

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
030 90279 7551
03090279 2839
s.lang@ba-spandau.berlin.de

جهة إسداء املشورة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملرىض
بالرسطان واإليدز

Melanchthonstraße 7–8
13595 Berlin
0303699 7611
030 3699 76 25
ges3b@ba-spandau.berlin.de 

أشخاص بهويات جنسية مختلفة
 – GLADTجمعية املثليني واملثليات من تركيا e.V.

Koloniestraße 116
13359 Berlin
0302655 6633
info@gladt.de
beratung@gladt.de
www.gladt.de
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Mann-o-Meter e.V.
Bülowstraße 106
10783 Berlin
030 2168 008
info@mann-o-meter.de
www.mann-o-meter.de

رابطة املثليني واملثليات يف أملانيا )(LSVD

Kleiststraße 35
10787 Berlin
030 2250 2215
0302250 2222
berlin@lsvd.de
https://berlin.lsvd.de

جمعية  LesMigraSلالستشارة يف أمور املثليات،
ومناهضة التمييز والعنف بربلني e.V.

Kulmer Straße 20a
10783 Berlin
030 2152 000
info@lesmigras.de
beratung@lesbenberatung-berlin.de
www.lesmigras.de

	االستشارة باللغات اإلنجليزية والعربية واإليطالية
والبولندية والرتكية والفرنسية والفارسية

ضحايا العنف  -العنف األرسي

إذا تعرضتم للعنف  -ميكنكم االتصال
بأرقام الطوارئ الواردة يف الفصل .11
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ةفدهتسم ضورع

9

الصحة

املستشفيات واألطباء يف سبانداو
املستشفيات املزودة بوحدات إنقاذ  -اسعافات
أولية/طوارئ واستقبال يف سبانداو

التعليم

هناك العديد من املستشفيات واملتخصصني
الطبيني والخدمات الطبية الطارئة يف سبانداو.
ميتثل األطباء لواجب الكتامن املهني .عادة ما
تتحمل رشكات التأمني الصحي تكاليف العالج
الطبي .ومن ثم فإنه من الرضوري أن يدخل
*الجميع تحت مظلة التأمني الصحي سوا ًء كان
خاصا.
التأمني الصحي عا ًما أو ً
فالرعاية الصحية والوقاية من األمراض تعترب
مهمة قومية تقع عىل عاتق الدولة .يقدم مركز
الصحة يف سبانداو العديد من املساعدات
التوجيهية وحمالت التوعية.

التعليم

Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin
0301301 30
www.vivantes.de
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
gGmbH
Stadtrandstraße 555–561
13589 Berlin
0303702 0
	www.pgdiakonie.de/evangelisches-
waldkrankenhaus-spandau/
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe
gGmbH
Kladower Damm 221
14089 Berlin
0303650 10
	www.havelhoehe.de

األطباء يف سبانداو

تجدون عناوين األطباء يف دليل سبانداو أو يف قاعدة
بيانات األطباء الربلينية عىل سبيل املثال .حيث ميكنكم
البحث عن أطباء بعينها تتحدث لغتكم األم.
	www.wegweiser-aktuell.de/
berlin/15_spandau.htm
www.aerzte-berlin.de
	www.kvberlin.de/60arztsuche/
esuche.php
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االستشارة والرعاية الصحية
مركز الصحة

مسؤول التواصل املعني مبوضوعات الصحة والنظافة
الشخصية ومكافحة العدوى يف دائرتكم.

مركز الصحة يف سبانداو له ثالث مجاالت عمل
أساسية:
•االستشارة الصحية ورعاية األطفال والشباب
•الحامية الصحية (مكافحة العدوى ،النظافة الشخصية،
والحامية الصحية البيئية)
•االستشارة الصحية ورعاية الشباب
	www.berlin.de/ba-spandau/
politik-und-verwaltung/aemter/
gesundheitsamt

رئاسة املركز الصحي
تسنيق شؤون الالجئني

ترتأس الطبيبة مركز الصحة وتنسق املهام والواجبات
وفقًا لقانون الخدمة الصحية العامة يف دائرة برلني-
سبانداو.
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
030 90279 4012
g.widders@ba-spandau.berlin.de

خدمة صحة األطفال والشباب

االستشارة والدعم لألرس التي لديها أطفال من لحظة
الوالدة .والهدف من ذلك هو متابعة منو ال ُرضَّ ع
واألطفال الصغار وتالميذ املدارس والوقاية من األمراض
الصحية أو اكتشافها يف مرحلة مبكرة وتقديم املساعدة
املناسبة.
سلم ) A (Ruhlebener Straßeالدور األريض
Klosterstraße 36
13581 Berlin
030 90279 2256
030 90279 5504
ges1@ba-spandau.berlin.de

أوقات العمل
الثالثاء من الساعة 15:00–13:00
الجمعة من الساعة 11:00–09:00
تدابري حامية األطفال

عند االشتباه يف وجود تهديد عىل سالمة ال ُرضَّ ع
واألطفال الصغار

Klosterstraße 37
13581 Berlin
03090279 2658
e.wagner@ba-spandau.berlin.de

ساعات االستشارة وفحوصات االلتحاق باملدارس ودور
الرعاية النهارية لألطفال ()KJGD

Klosterstraße 38
13581 Berlin
030 90279 2256
g.namaschk@ba-spandau.berlin.de
	www.berlin.de/ba-spandau/
politik-und-verwaltung/aemter/
gesundheitsamt/artikel.230991.php
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خدمة الطب النفيس لألطفال والشباب

تقوم خدمة الطب النفيس لألطفال والشباب )(KJPD

مبجموعة متنوعة من املهام يف مجال فحص ومعالجة
األطفال واملراهقني املصابني باضطرابات نفسية
وسلوكية ويعيشون يف سبانداو.

Klosterstraße 36
13581 Berlin
030 90279 2759
030 90279 5505
gabriele.latzko@ba-spandau.berlin.de

استشارات مفتوحة
الخميس من الساعة 18:00–16:00
(تحديد موعد ،إجازة مرضية).
اإلثنني ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة ،من الساعة –09:00
14:00
خدمة طب األسنان

•فحوصات األسنان السنوية يف دور الرعاية النهارية لألطفال
واملدارس
•الوقاية الشاملة لألسنان باتباع تعليامت سليمة للتغذية
•استشارات تقويم األسنان
•تقديم املشورة للمواطنني يف أمور طب األسنان
•الخدمات العامة لتعزيز صحة الفم واألسنان (عىل سبيل
املثال عن طريق املشاركة يف اجتامعات أولياء األمور ،واملساهمة
يف فعاليات وأنشطة إدارة الدائرة)
Melanchthonstraße 8
13595 Berlin
030 90279 2453
03090279 5503
l.mueller@ba-spandau.berlin.de

أوقات العمل
اإلثنني والخميس من الساعة 14:00–12:00
وبعد تحديد موعد بالهاتف
خدمة الطب النفيس االجتامعي

خدمة الطب النفيس االجتامعي هي مركز لتقديم
املشورة للمرىض النفسيني واملدمنني واملصابني بالخَرف
واألشخاص البالغني وأقاربهم.
Klosterstraße 36d
13581 Berlin
030 90279 2355/-3757
030 90279 3956
ges3@ba-spandau.berlin.de

أوقات االستشارات الهاتفية
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 16:00–8:00
الخميس من الساعة 18:00–8:00
أوقات االستشارة الفردية بعد االتفاق الهاتفي وتحديد
موعد.
جهة إسداء املشورة لألشخاص ذوي اإلعاقة واملرىض بالرسطان
واإليدز
Melanchthonstraße 7–8
13595 Berlin
0303699 7611
030 3699 7625
ges3b@ba-spandau.berlin.de 

اإلرشاف الصحي (النظافة الشخصية ومكافحة العدوى)

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
030 90279 4013
a.elsaesser@ba-spandau.berlin.de
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تقديم املشورة للحوامل والتغلب عىل رصاع الحمل
Immanuel beratung Spandau
Burbacher Weg
13583 Berlin
030 3313 021
0303313 022
beratung.spandau@immanuel.de
	https://beratung.immanuel.de/wo-
wir-sind/berlin-spandau/

	األملانية ،اإلنجليزية ،العربية ،الفارسية

مركز الصحة الجنسية وتنظيم األرسة
التابع ملركز صحة

Charlottenburg-Wilmersdorf
Hohenzollerndamm 174–177
10713 Berlin
030 90291 6880
	�zentrum@charlottenburgwilmers
dorf.de
	www.berlin.de/ba-charlottenburg-
wilmersdorf/verwaltung/aemter/
gesundheitsamt/zentrumfuer-sexuelle-gesundheit-undfamilienplanung

	االستشارة باللغات التايالندية والبولندية والروسية
واألوكرانية
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الرعاية الصحية لألشخاص غري املشرتكني يف
تأمني صحي
 – Medibüro Berlinشبكة مؤيدي حق
املهاجرين يف الحصول عىل الرعاية الصحية

الوساطة الرسية واملجانية للعالج الطبي لألشخاص
بدون ترصيح إقامة
Gneisenaustraße 2a
10961 Berlin
0306946 746
0306290 1145
info@medibuero.de
www.medibuero.de

أوقات العمل
اإلثنني والخميس من الساعة 18:30–15:30

الرعاية النفسية
خدمة الطب النفيس االجتامعي سبانداو

Klosterstraße 36
13581 Berlin
030 90279 2759
030 90279 5505
ges3a@ba-spandau.berlin.de

استشارات مفتوحة
الخميس من الساعة 18:00–16:00
(تحديد موعد ،إجازة مرضية).
اإلثنني ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة ،من الساعة –09:00
14:00

Vivantes Krankenhaus Reinickendorf
)PIA ZTP( مركز الطب النفيس متعدد الثقافات

20 منزل مقر

Am Nordgraben 2
13509 Berlin
030 1301 2245 9
bianca.fischer@vivantes.de
www.vivantes.de/fuer-sie-vor-	
ort/details/action/custompage/
einrichtung/vivanteshumboldt-klinikum/klinik/
psychiatrie-psychotherapie-undpsychosomatik/seite/psychiatrischeinstitutsambulanz-zentrum-fuertranskulturelle-psychiatrie

)LAF( املكتب املحيل لشؤون الالجئني

مركز الرعاية والصحة النفسية لالجئني

 الدور األول،M مبنى

Turmstraße 21
10559 Berlin
030 3976 3025
clearingstelle@charite.de
www.berlin.de/laf

خدمة إدارة األزمات الربلينية
مقرها سبانداو

Charlottenstraße 13
13597 Berlin
030 3906 300

16:00–24:00 يوميًا من الساعة

0303906 330

24:00–16:00 يوميًا من ةعاسلا
	وحدة استعداد الطوارئ النهاري واللييل التابعة
لخدمة إدارة األزمات يف برلني
www.berliner-krisendienst.de

GINKO Berlin gGmbH

 مرك ًزا لتقديم املشورةBorkumer Straße يُعد ملتقى
والنصائح لألشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية
.واجتامعية
Borkumer Straße 19
13581 Berlin
0303331 055
brix@ginko-berlin.de
www.ginko-berlin.de/index.php/	
angebote/treffpunkt-borkumerstrasse/wer-wir-sind

Vivantes Krankenhaus Spandau

- الطب النفيس والعالج النفيس والطب النفيس الجسدي

Memory Clinic
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin
(030) 1301 3300 1
www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/	
klinikum-spandau/fachbereiche/
kliniken/psychiatrie-psychotherapieund-psychosomatik
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االستشارات الخاصة بالصدمات النفسية
Zentrum ÜBERLEBEN

مركز ( Zentrum ÜBERLEBENمركز عالج ضحايا
التعذيب سابقًا) هو منظمة وطنية ودولية مخصصة
لعالج الناجني من وطأة التعذيب والعنف يف الحرب.
الدعم يف املجال الطبي ،والعالج النفيس ،والعمل
االجتامعي وأعامل االندماج
Turmstraße 21
10559 Berlin
0303039 060
info@ueberleben.org
www.ueberleben.org

 XENIONاملساعدات النفسية االجتامعية
للمضطهدين سياسياً e.V.

املركز التخصيص لالجئني املعرضني لصدمات نفسية
وضحايا العنف الشديد داخل برلني الخاصة بالالجئني
املحتاجني إىل حامية خاصة
Paulsenstraße 55–56
12163 Berlin
030 3232 933
info@xenion.org
www.xenion.org

أوقات االستشارات الهاتفية
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 12:00–10:00
تحديد املواعيد باالتفاق
هناك مرتجمون فوريون
لجميع اللغات.
Caritas Berlin e.V.

تشخيص ومشورة ورعاية الالجئني املحتاجني إىل حامية
خاصة
مبنى M
Turmstraße 21
10559 Berlin
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01775300 0671
0306663 3142
o.salem@caritas-berlin.de

باللغات العربية والفارسية واألردية والروسية
أوقات العمل
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 20:00–8:00

االستشارات الخاصة بأمراض اإلدمان
توفر دائرة سبانداو بطاقة معلومات "املساعدة يف
الوقاية من اإلدمان وعالجه" بلغات مختلفة.

	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

خدمة الطب النفيس االجتامعي سبانداو

Klosterstraße 36
13581 Berlin
030 90279 2759
030 90279 5505
ges3a@ba-spandau.berlin.de

استشارات مفتوحة
الخميس من الساعة 18:00–16:00
(تحديد موعد ،إجازة مرضية).
اإلثنني ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة ،من الساعة –09:00
14:00

خدمة إدارة األزمات الربلينية

مقرها سبانداو
مساعدة عاجلة ومؤهلة عند التعرض لألزمات النفسية
واالجتامعية وحاالت الطوارئ العقلية والنفسية الحادة
للمصابني واألقارب وغريهم.
Charlottenstraße 13
13597 Berlin
0303906 330

يوم ًيا من الساعة 24:00–16:00
	وحدة استعداد الطوارئ النهاري واللييل التابعة
لخدمة إدارة األزمات يف برلني

www.berlin.de/ba-spandau/politik-	
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

الرعاية
وحدة الرعاية يف سبانداو

االستشارة والدعم واملعلومات املتعلقة بالرعاية

www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Kladow
Parnemannweg 22
14089 Berlin
03090279 2026
03090279 7560

مبنى بلدية سبانداو

Galenstraße 14
13597 Berlin
0302398 5597
info@arge-psp.de
Rohrdamm
Rohrdamm 83
13629 Berlin
0302579 4928 1
0302579 4960 281
info@pflegestuetzpunkt-siemensstadt.de	

300 3906 030
16:00–24:00 يوميًا من الساعة

www.berliner-krisendienst.de

Caritas

استشارة الشباب واإلدمان بسبانداو

Hasenmark 3
13585 Berlin
0306663 3630
www.caritas-berlin.de	

Vista Spandau

مركز املشورة لألشخاص املدمنني لرشب الكحوليات
وتعاطي املخدرات يف سبانداو

Carl-Schurz-Straße 31
13597 Berlin
030 3553 0877 0
spandau@vistaberlin.de
http://vistaberlin.de/	
einrichtungen/alkohol-undmedikamentenberatung-spandau

دائرة رعاية األطفال والقارصين سبانداو

.مركز االستشارات الرتبوية واألرسية
 والتغلب عىل،املساعدة يف حل املشاكل الشخصية
الصعوبات يف الحياة األرسية واملشاكل التي يتعرض لها
األطفال واملراهقون

Carl-Schurz-Straße 2–6
13597 Berlin
03090279 2448
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أوقات الفراغ والثقافة والدين
توفر سبانداو مجموعة متنوعة من العروض
الثقافية مثل دور السينام واملسارح واملتاحف.
حيث تُقام فعاليات واحتفاالت كبرية تتعلق
باللعب والرياضة والثقافة .تجدون مزي ًدا
من املعلومات يف دليل سبانداو أو يف مركز
االستعالمات السياحي/مكتب Gotisches
 Hausلالستعالمات" .تقدم املراكز املحلية
واملراكز األرسية ومؤسسات قضاء أوقات الفراغ
للشباب ونوادي كبار السن مجموعة متنوعة
من األنشطة للجوار بأكمله ولكل فئة عىل
حدة.

تجدون يف هذا الرابط كُتيب "سبانداو الصحية
واالجتامعية" ،وكُتيب "العروض املقدمة لألمهات
الحوامل واآلباء ،واألرس التي لديها ُرضَّ ع وأطفال صغار
يف سبانداو " ،وكُتيب "دليل املساعدة الذاتية لسبانداو"
	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

تجدون يف الرابط التايل كُتيب "التقدم يف السن بكل
حيوية يف سبانداو"

	www.verlag-apercu.de/fileadmin/
_ddb/2016_02_19_seniorenratgeber
spandau/index.html#6

كام ميكن الحصول عىل مزيد من عروض األنشطة
الرتفيهية من خالل املوقع اإللكرتوين

	www.gotischeshaus.de/tourist-info

ميكن العثور عىل املراكز األرسية يف البند "األطفال" يف
صفحة .31

مراكز املدينة
ملتقى األشخاص من جميع األجيال والثقافات يف
الدائرة
رابطة املجتمع املحيل Heerstraße Nord e.V.

Obstallee 22d
13593 Berlin
030 3634 112
sperling@gwv-heerstrasse.de
zaidi@gwv-heerstrasse.de
	www.gwv-heerstrasse.de
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„Zuversicht“ مركز

Siemensstadt Casa e.V. مكتب دائرة

أندية واجتامعات كبار السن

أو يف املساء/للعروض الفردية يف فرتة ما بعد الظهر و
23 Rohrdamm تتوفر قاعات إضافية يف منطقة
املجاورة

Brunsbütteler Damm 312
13591 Berlin
0302219 0596

من خالل الرابط التايل تجدون كافة األندية وامللتقى
الخاص بكبار السن بكافة العروض املرتبطة بها يف
.سبانداو
www.berlin.de/ba-spandau/politik-	
und-verwaltung/aemter/amt-fuersoziales/artikel.292592.php

Südpark نادي كبار السن

Weverstraße 38
13595 Berlin
0303628 6799
sk_suedpark@web.de

Lindenufer نادي كبار السن

Mauerstraße 10a
13597 Berlin
030 3360 7614
sk_lindenufer@web.de

ملتقى كبار السن يف دار كبار السن

Maulbeerallee 23
13593 Berlin

ملتقى كبار السن

Haselhorster Damm 9
13599 Berlin
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Wattstraße 13
13629 Berlin
030 8172 4570
stadtteilbuero@casa-ev.de

Paul-Schneider-Haus –مركز الجوار
Spandau Mitte
Schönwalder Straße 23
13585 Berlin
030 6706 0511
http://paul-schneider-haus.de/#psh	

Haselhorst e.V. رابطة املجتمع املحيل

Burscheider Weg 21
13599 Berlin
0303345 151
030 3513 2236
info@gwv-haselhorst.de
www.gwv-haselhorst.de/

 متعدد،Paul-Gerhardt مركز مجتمع الكنيسة يف
Falkenhagener Feld – األجيال

Im Spektefeld 26
13589 Berlin
030 3736 253
030 3739 186
info@paulgerhardtgemeinde.de
www.paulgerhardtgemeinde.de

 30 90279 5512
0
03090279 5550
bibliothek@ba-spandau.berlin.de
www.berlin.de/stadtbibliothek-	
spandau/bibliotheken/kinder-undjugendbibliothek

Falkenhagener Feld مكتبة

Westerwaldstraße 9
13589 Berlin
030 6040 0687
bibliothek-falkenhagener-feld@ba-	
spandau.berlin.de

 املحليةHaselhorst مكتبة

ملتقى كبار السن يف دار كبار السن

Freudstraße 11–13
13589 Berlin

ملتقى كبار السن يف دار كبار السن

Ruhlebener Straße/Stichstraße 1
13597 Berlin

ملتقى كبار السن

Hohenzollernring 105
13585 Berlin

مدرسة تعليم الكبار
مدرسة تعليم الكبار سبانداو

Gartenfelder Straße 104
13599 Berlin
03090279 8690/-93
03090279 8694
bibliothek-haselhorst@ba-spandau.	
berlin.de

Carl-Schurz-Straße 17
13597 Berlin
030 90279 5000
030 90279 5001
info@vhs-spandau.de

 املحليةHeerstraße مكتبة

املكتبات

Obstallee 22f
13593 Berlin
0303631 091
bibliothek-heerstraße@ba-spandau.	
berlin.de

 املحليةKladow مكتبة

Sakrower Landstraße 2
14089 Berlin
0308161 5889
bibliothek-kladow@ba-spandau.ber�	
lin.de

املكتبة املركزية للدائرة

Carl-Schurz-Straße 13
13597 Berlin
030 90279 5537
03090279 5550
bibliothek@ba-spandau.berlin.de
www.berlin.de/stadtbibliothek-	
spandau/bibliotheken/
bezirkszentralbibliothek

مكتبة األطفال والشباب

Carl-Schurz-Straße 13
13597 Berlin
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طائفة مالنكتون اإلنجيلية

لقاء الالجئني يف املقهى الدويل

Pichelsdorfer Straße 79
13595 Berlin
0162 3282 865
r.rosendahl@melanchthon-kirche.de

أوقات العمل
18:00–15:30 االثنني من الساعة
Gatow-Kladow رابطة الرتحيب

رابطة الرتحيب عبارة عن شبكة من األشخاص
 بجنوب دائرةKladow وGatow املتطوعني من
.سبانداو
willkommensbuendnis-gatow-	
kladow@web.de

النوادي الرياضية
تُقام معظم األنشطة الرياضية يف أملانيا يف النوادي
 ميكنكم، مقابل تسديد رسوم عضوية صغرية.الرياضية
، كرة السلة،مامرسة الرياضة بانتظام (كرة القدم
 تجدون معلومات مفصلة.) السباحة إلخ،الكاراتيه
حول مجموعة واسعة من عروض األنشطة الرياضية
ونظرة عامة عىل األندية الرياضية يف سبانداو عىل
Berlin- املوقع اإللكرتوين لالتحاد الريايض يف الدائرة
Spandau e.V.:
www.bezirkssportbund-spandau.de

رابطة برلني الرياضية املحلية

Priesterweg 6
10829 Berlin
0305552 5356
0152 5571 0048
shampe@lsb-berlin.de
www.lsb-berlin.net/sportangebote
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مكتبة سبانداو املتنقلة

Carl-Schurz-Straße 13
13597 Berlin
030 90279 5530
fahrbibliothek@ba-spandau.berlin.de
www.berlin.de/stadtbibliothek-	
spandau/bibliotheken/fahrbibliothek

مدارس املوسيقى
مدرسة املوسيقى يف سبانداو

Moritzstraße 17
13597 Berlin
030 90279 5812
030 90279 5807
musikschule@ba-spandau.berlin.de

العمل التطوعي
Falkenhagener  إلدارة الحيBENN مرشوع
Feld West
Kraepelinweg 3,
13589 Berlin
030 3036 0802
0303036 0800
BENN.im.Falkenhagener.Feld@ge�	
sopmbh.berlin
www.gesbit.de
Wilhelmstadt مرشوع فريق

Adamstraße 40
13595 Berlin
030 4995 1910
benn-wilhelmstadt@gesbit.de
www.gesbit.de

املؤسسات الذاتية للمهاجرات يف سبانداو
املنظمة اإلنجيلية لشؤون الشباب والرعاية ()EJF

Brüderstraße 28
13595 Berlin
0303510 2400
0303510 2401
wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de

الطوائف الدينية والفلسفية
يكفل الدستور األملاين للجميع حرية املعتقد .حيث
ميكن للجميع اختيار الدين بكل حرية .يوجد يف
سبانداو طوائف كنسية ودينية مختلفة.
ميكنكم إلقاء نظرة عامة عىل الطوائف الدينية
والفلسفية املوجودة يف دائرة سبانداو من خالل املوقع
اإللكرتوين ملفوض شؤون الطوائف الدينية والفلسفية.

االستشارة
	اإلثنني من الساعة ( 12:00–9:00باللغات
الفرنسية والعربية والروسية والرصبية والبوسنوية
والكرواتية)
	الثالثاء من الساعة ( 12:00–9:00باللغات الدارية
والكردية والرتكية والروسية)
	األربعاء من الساعة ( 12:00–9:00باللغات
الفارسية والكردية والرتكية والعربية واألردية)
الخميس من الساعة 12:00–9:00

يف الرابط التايل تجدون معلومات موجزة ملفويض
الكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتية الخاص بشؤون
املوضوعات الدينية والفلسفية بلغة بسيطة يف
املواضيع التالية:

جمعية الصداقة العربية األملانية ()DAF

متوفرة للتحميل باللغات األملانية واإلنجليزية والفرنسية
والرصبية والعربية والفارسية والبشتوية واألردية

Lynarstraße 35a
13585 Berlin
030 5552 5278
info@dafverein.de
www.dafverein.de

جمعية التعاون األملانية الرصبية e.V.
01702113 528
sdg-berlin@web.de
www.sdg-berlin.de.tl
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	www.berlin.de/sen/kultur/religion-
weltanschauung/artikel.101987.php

•التيارات اإلسالمية يف أملانيا
•شهود يهوه
•األصولية املسيحية

	www.ezw-berlin.de/html/8236.php

مزألاو ئراوطلا تالاح

11

حاالت الطوارئ
واألزمات
تقديم املساعدة والدعم.

توفر دائرة سبانداو بطاقة حاالت الطوارئ بلغات
مختلفة.

	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

أرقام الطوارئ عىل مدار الساعة
طوارئ الرشطة
110

رقم طوارئ املطافئ  /طبيب الطوارئ
112

خدمة طوارئ األطفال
0303100 31

خدمة طوارئ األسنان

0308900 4333

 – BIG Hotlineاملساعدة يف مناهضة العنف
املنزيل ضد النساء

ملساعدة النساء واألطفال عىل مناهضة العنف املنزيل
الوساطة يف مأوى النساء
 30 6110 300
0
www.big-hotline.de

املساعدة الهاتفية للحوامل يف الحاالت الطارئة -
بكل رسية وأمان

( 0800 4040 020مجانًا)
	www.bafza.de/aufgaben/
hilfetelefon-schwangere-in-not.html
متعددة اللغات
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خدمة إدارة األزمات الربلينية سبانداو

مساعدة عاجلة ومؤهلة عند التعرض لألزمات النفسية
واالجتامعية وحاالت الطوارئ العقلية والنفسية الحادة
للمصابني واألقارب وغريهم
 0303906 330يوم ًيا من الساعة 24:00–16:00
 0303906 300يوميًا من الساعة 16:00–24:00
www.berliner-krisendienst.de

خدمة الطوارئ الربلينية لحامية األطفال

الخط الساخن للخدمة
(متعددة اللغات)
( 0306100 61خدمة طوارئ األطفال برلني)
( 0306100 62خدمة طوارئ الشباب برلني)
( 030 6100 63خدمة طوارئ الفتيات)

	www.berliner-notdienst-kinderschutz.de

خدمة الرعاية النفسية الهاتفية للمسلمني

تجري هذه الخدمة محادثات رعاية نفسية يوميًا عىل
مدار  24ساعة.
0304435 0980
0304435 0982 9
info@mutes.de
www.mutes.de

	باللغات العربية واألردية واإلنجليزية واملغربية

أرقام الطوارئ الخاصة بسبانداو
خدمة إدارة األزمات التابعة لدائرة رعاية األطفال
والقارصين سبانداو

عند االشتباه يف وجود تهديد عىل سالمة ال ُرضَّ ع
واألطفال الصغار والشباب وقمع العنف والتدخل لحل
األزمات
03090279 5555

	) 030 6100 66الخط الساخن للخدمة –

)außerhalb der Sprechzeiten
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
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أوقات العمل
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 18:00–8:00

مركز الصحة

الخدمة اليومية الرئيسية التابعة لخدمة صحة األطفال
والشباب عند االشتباه يف وجود تهديد عىل سالمة
ال ُرضَّ ع واألطفال الصغار
03090279 5502

من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 16:00–8:00
Sibuz Spandau

خدمات االستشارة التي يقدمها علامء النفس الرتبويون
يف املدارس ملنع العنف والتدخل يف األزمات موجهة إىل
التالميذ واآلباء وطاقم العمل باملدارس
03090279 5850

أوقات العمل
من اإلثنني إىل الخميس من الساعة 15:00–09:00
الجمعة من الساعة 13:30–9:00

أقسام الرشطة يف سبانداو

منسقة شؤون "العنف املنزيل" ،و"مفوضة حامية
الضحايا" ،و"املالحقة" يف اإلدارة 2
	030 4664 2042 20

من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 14:00–8:30
( 0304664 2217 00اإلدارة  ،2القسم ،21
)Moritzstraße 10

( 0304664 2237 00اإلدارة  ،2القسم ،21
)Schmidt-Knobelsdorf-Straße 27

Dir 2 K AGIA

(مجال العمل "املهام متعددة الثقافات")

يتمتع موظفو هذا القسم الرشطي  AGIAبعالقات
وطيدة بالروابط والجمعيات والطوائف الدينية
املوجهة إىل املهاجرين أو التي يرتأسها مهاجرون.
وبفضل ترابطهم الشبيك فهم يساهمون إسها ًما كب ًريا يف
تحسني التواصل والتفاهم بني الثقافات واملؤسسات.

كام أن لهم أيضً ا عالقات مع املصالح الفردية
والسلطات وذلك لضامن إرساء دعائم التعاون الداخيل
بني السلطات .يعمل ضباط الرشطة املدربون تدري ًبا
خاصا عىل مناهضة وصد ارتكاب جرائم تخالف قوانني
ً
اإلقامة أو ارتكاب مخالفات نظامية.
Moritzstr. 10
13597 Berlin-Spandau
0304664 2702 00
joerg.zillmann@polizei.berlin.de

Eulalia Eigensinn e.V.

املساعدة الذاتية واالستشارة للنساء

	0303351 191
www.eulalia-eigensinn.de

HÎNBÛN

املركز التعليمي واإلرشادي للنساء واألرس
0303366 662
www.hinbun.de

 Wildwasserجمعية مكافحة االعتداء الجنيس
عىل الفتيات e.V.
( 0304862 8222جهات إسداء املشورة
للفتيات)
( 030 6939 192خدمات الدعم للنساء*
واملتحولني جنسيًا*)
www.wildwasser-berlin.de

شباب برلني

مساعدة الفتيان عند التعرض للعنف الجنيس
0302363 3983
www.berlinerjungs.org

الطفل يف مركز االهتامم )(KiZ

املساعدات العالجية االجتامعية لألطفال واملراهقني
وأفراد أرسهم عند التعرض لالعتداء الجنيس
 30 2828 077
0
www.kind-im-zentrum.de

أرقام الطوارئ الخاصة بربلني
مركز حامية األطفال بربلني e.V.

املشورة واملساعدة لحل النزاعات األرسية
08001110 444

من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة 20:00–9:00

www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

الرابطة األملانية لحامية األطفال LV Berlin e.V.

املساعدة واملشورة عند التعرض لألزمات أو للعنف
داخل األرسة
0304580 2931
www.kinderschutzbund-berlin.de
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هيئة التحرير
أهالً بكم يف سبانداو
دليل املهاجرين واملهاجرات
-  العربيةالطبعة األوىل
2018  مايو،برلني
النارش
إدارة مدينة سبانداو التابعة لربلني
Carl-Schurz-Straße 2/6
13597 Berlin
www.berlin.de/spandau

فريق التحرير

Danilo Segina
Tanja Goetz-Arsenijevic
Amina Acimi
Hannah Rindler
ariadne an der spree GmbH

تصميم

ariadne an der spree GmbH

Neuhland e.V.

مساعدة األطفال واملراهقني امل ُهددين باالنتحار
0308730 111
www.neuhland.net

أوقات العمل
اإلثنني إىل الجمعة 18:00–9:00

إسعاف خدمة الحامية ضد العنف

التوثيق املجاين للطب الرشعي لإلصابات .فهذا التوثيق
رضوري للمحكمة إذا أردتم رفع دعوى قضائية فيام بعد.
0304505 7027 0
https://gewaltschutzambulanz.
_charite.de/angebot_der
gewaltschutzambulanz/

جمعية مساعدة الضحايا يف برلني e.V.

جهة إسداء املشورة للنساء والرجال لضحايا جميع
أشكال الجرائم

جمعية التضامن الشعبيLV Berlin e.V.

تقديم املشورة ضد العنف للرجال

Tieckstraße 41
10115 Berlin
030 7859 825
0302888 5822
	maennerberatung@volkssolidaritaet.de
	www.volkssolidaritaet.de/berliner-
volkssolidaritaet/beratung-hilfe/
beratung-fuer-maenner-gegengewalt/

الرعاية يف أوقات األزمات

جهة إسداء املشورة والشكاوى عند التعرض للرصاعات
والعنف أثناء تقديم الرعاية لكبار السن
0306959 8989
www.pflege-in-not.de

0303952 867
www.opferhilfe-berlin.de

مركز برلني لقمع العنف )e.V. (BZfG

تقديم وجهات النظر السلمية يف الحياة
030 9561 3838
www.bzfg.de
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إدارة مدينة سبانداو

Carl-Schurz-Straße 2/6 13597Berlin
www.berlin.de/ba-spandau

جميع البيانات الواردة بالكُتيب بدون ضامن

