خوش آمدید
به شپنداو
راهنام برای مهاجران
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انگلیسی
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فارسی

دری

کردی

فرانسوی

روسی

لهستانی

ترکی

باشندگان محرتم شپنداو،
ما خوش هستیم که این دفرتچه راهنام بنام «خوش آمدید» را برای شام پیش کش میکنیم .مسئول ادغام این ناحیه (اداره
عمومی مدیریت ادغام) ،اداره برای باالبردن کیفیت ،پالن گذاری و هامهنگی و اداره رفای جوانان به همکاری همه جانبه
خود این دفرتچه راهنام را تهیه منوده اند.
در ناحیه ما  240،000نفر از کشورهای مختلف زندگی می کنند .بسیاری باشندگان جدید شپنداو ( )Spandauاز خارج
می آیند .ما میخواهیم بواسطه این راهنام معلومات و رهنامیی های در اختیار شام قرار دهیم که برای یک بودوباش
خوب نو در شپنداو به شام کمک کند.
این راهنام شامل موضوعات مهم می با شد تا شام بتوانید به رسعت و با دقت خدمات و مشوره های مطلوبه را پیدا
کنید .ما مجموعه ای از مهمرتین مراکز مشاوره در شپندوا و همچنان برلین را برای شام انتخاب کرده ایم.
هدف اساسی این راهنام اینست که برای همه باشنده گان نو شپنداو سهولت های در امور اجتامعی ایجاد مناید و
کارمندان دایمی و کارکنان افتخاری را در کارهای شان کمک کند.
این راهنام برعالوه زبان آملان به زبانهای انگلیسی ،عربی ،فارسی ،دری ،کردی ،فرانسوی ،روسی ،لهستانی و ترکی نیز
موجود است.
ما بسیار خوش خواهیم شد اگر این راهنام کمک کند تا شام با شپنداو هر چه زود آشنا شوید و راه خود را پیدا کنید .ما
امیدواریم که شام احساس خوشی و راحتی در ناحیه و منطقه ما داشته باشید.
با احرتام
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1
هئیت رئیسه برای مدیریت
ادغام
«هئیت رئیسه برای مدیریت ادغام» مسئول
متاس در متام موارد مربوط به ادغام میباشد.
اینها دیگران را کمک و حامیت میکنند.

هئیت رئیسه برای مدیریت ادغام

اداره ناحیوی شپنداو
مسئول امور مهاجرت و ادغام – ریاست اداره عمومی
برای مدیریت ادغام در اداره ناحیوی شپنداو
اتاق 1201c

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

هامهنگی Benn-Teams
)(Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften

اداره عمومی مدیریت ادغام در اداره ناحیوی شپنداو
مسئول متاسHerr Bork :
030 90279 2234
f.bork@ba-spandau.berlin.de

روابط مطبوعاتی و روابط عمومی  -اداره عمومی
مدیریت ادغام در اداره ناحیوی شپنداو
مسئول متاس در ارتباط با کار داوطلبانه در امور
مسئول متاسHerr Schneider :

030 90279 3325
	benjamin.schneider@ba-spandau.
berlin.de
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ماغدا تیریدم یارب هسیئر تیئه
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معلومات و مشاوره
شام در شپنداو نو آمدید و نیازمند کمک در
اولین مرحله خود در آملان هستید؟
سازمان های ذکر شده به شام در ارائه
معلومات به زبان های مختلف کمک خواهند
کرد .بخاطر درخواست ها امور اجتامعی
و یا حقوقی و یا در مورد تبعیض ،لطفا به
ادارت خاص مراجعه کنید.

مشاوره عمومی
مسئول اداره مهاجرت و ادغام
در اینجا همه معلومات را که در مورد ادغام نیاز
دارید پیدا خواهید کرد.

Danilo Segina
030 90279 3940
d.segina@ba-spandau.berlin.de

همراهان و راهنامیان ادغام
همراهان و راهنامیان ادغام شام را بطور رایگان
همراهی میکنند و ترجامنی شام را در ادارات و
مقامات دولتی به عهده می گیرند.
(دخول از )Mönchstraße
Reformationsplatz 4a
Berlin 13597
030 5130 100
integrationslotsen@giz.berlin.de
	https://giz.berlin/projects/
integrationslotsen.htm

اوقات کار
دوشنبه الی جمعه  16:30–08:30بجه
	عربی ،بوسنیایی ،بلغاری ،فارسی  /دری،
فرانسوی ،انگلیسی ،کردی (کورمانجی) ،لهستانی،
روسی ،کرواتی ،رصبی ،اسپانیایی و ترکی
انجمن همکاری بین الفرهنگی
این انجمن غیر انتفاعی مشاوره ،کمک های زبان و
آموزش را برای مهاجران و پناهندگان عرضه میکند.

Reformationsplatz 2
Berlin 13597
030 5130 100
info@giz.berlin
www.giz.berlin
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انجمن رفاه کارگران ()AWO

انجمن منطقه برلین مرکزی
برای پناهنده گان بسیار محتاج Waldschluchtpfad

27
Berlin 14089
030 3650 8315
asyl@awo-mitte.de
www.awo-mitte.de/index.php
لیست انتظار در ساعت  10:00نوشته شده و مشاوره
در ساعت  10:30آغاز میگردد .وعده و قرار های

اضافی به زبان های دیگر از راه ایمیل صورت مگیرد.

AWO Mitte

مشاوره در امور پناهنده گی
تعمیر  ۵منزل تحتانی (از حویلی تعمیر)
Waldschluchtpfad 27
Berlin 14089
030 3650 8313
030 3650 8332
asyl@awo-mitte.de

	آلبانیایی ،فرانسوی ،انگلیسی ،عربی ،کردی،
فارسی ،روسی ،کرواسی ،بوسنیایی ،رصبی
انجمن کاریتاس مربوط ایرس بیستوم برلین
مشاوره در امور مهاجرت برای بزرگساالن بیش از
 ۲۷سال
Hasenmark 3
Berlin 13585
030 6663 3612
030 6663 3613
s.pavlina@caritas-berlin.de
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مرکز متاس و مشاوره برای پناهندگان و مهاجران
مسئول متاس در متام امور برای پناهندگان

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

اوقات کار
دوشنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه و جمعه 12:00–09:00
بجه
	عربی ،کردی ،رومانیایی ،ایتالیایی ،اسپانیایی،
فرانسوی ،فارسی ،ترکی ،انگلیسی ،روسی
شورای پناهندگان برلین
دفاع از حق پناهندگی ،حامیت پناهندگان و کاهش
تبعیض دولتی اهداف اساسی اند.

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

مرکز خوش آمدید برلین
مرکز خوش آمدید همه مهاجران جدید را در متام
موارد،که مربوط به ورود و اقامت آنها در برلین
است ،مطلع می کند.

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

به شپنداو خوش آمدید

هامهنگ کننده فعالیت با پناهندگان  -کلیسای
پروتستان شپنداو
مشاوره و هامهنگی فعالیت های پناهندگان در
کلیساهای پروتستان در شپنداو

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

 - KUBمرکز متاس و مشاوره برای پناهندگان و
مهاجران
Oranienstraße 159
Berlin 10969
030 6149 400
kontakt@kub-berlin.org
www.kub-berlin.org

مشاوره
دوشنبه تا جمعه  09:00-12:00بجه
Al Muntada
Diakoniewerk Simeon e.V.

مشاوره برای پناهندگان و مهاجران ازماملک عربی

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

سازمان مهاجران
مرکز مشاوره برای ایرانی ها و افغان های که در
برلین زندگی میکنند

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

اوقات کار
دوشنبه الی چهارشنبه  13:00–10:00بجه
سه شنبه  14:00–11:00بجه

مشاوره در امور اجتامعی و حقوقی
مسئول ادغام مجلس سنا برلین
اداره مجلس سنا برای کار ،ادغام و زنان  -مسئول
مجلس سنا برلین برای ادغام و مهاجرت

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

	آملانی ،انگلیسی ،عربی ،ویتنامی ،روسی،
لهستانی ،رصب کرواتی

اوقات کار
سه شنبه  13:00–10:00بجه
پنج شنبه  17:00–14:00بجه
و طبق وعده
عربی ،فرانسوی ،انگلیسی
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هرواشم و تامولعم

Immanuelberatung Spandau
Burbacher Weg
Berlin 13583
030 3313 021
030 3313 022
beratung.spandau@immanuel.de
	http://beratung.immanuel.
de/wo-wir-sind/berlinspandau/schwangeren-und/schwangerschaftskonflikt-beratung

	آملانی ،انگلیسی ،عربی ،فارسی

مراکز خانواده را میتوان در سطر «کودکان» در
صفحه ۳۱پیدا کرد.
مراکز ناحیوی را میتوان در سطر «اوقات فراغت،
فرهنگ و مذهب» در صفحه  ۴۶پیدا کرد.

مشاوره در امور پناهنده گی
Oase Berlin e.V.

مشاوره در امور اقامت و پناهنده گی

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

مشاوره تنها پس از متاس تلیفونی

مشاوره در حالت سخت از طرف شورای پناهندگان
برلین
مشاوره برای پناهندگان که به کشور خود باید
برگردنند ،اما بخاطر ادغام خوب و یا اقامت طوالنی
میخواهند حق اقامت برشدوستانه را تقاضا منایند.
	www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/
gesetzgebung/Info_HFK_Berlin.pdf

اوقات کار
دوشنبه  12:00–10:00بجه
دوشنبه بعد از ظهر بعد از وعده گرفنت
 - Bridgeشبکه برای حق اقامت برلین

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

مشاوره قانونی باز (بدون وعده مالقات)
پذیرش از  08:00بجه به بعد
دوشنبه ،سه شنبه و جمعه  09:00الی  13:00بجه
پنج شنبه  13:00–09:00بجه 18:00–15:00بجه

ضد تبعیض
مستند کردن حوادث نژادپرستانه
راجسرت شپنداو

Reformationsplatz 2, 13591 Berlin

شام میتوانید حوادث نژادپرستانه ،ناسیونالستی و
تبعیض آمیز را گزارش دهید در
	register.spandau@giz.berlin
	https://giz.berlin/projects/
registerstelle-spandau.htm

10

به شپنداو خوش آمدید

مشاوره با قربانیان حمالت نژادپرستانه

Oranienstraße 53
Berlin 10969
030 6130 5328
adnb@tbb-berlin.de
www.adnb.de

اداره ایالتی برای عدالت وعلیه تبعیض

Salzburgerstraße 21–25
Berlin 10825
030 9013 3460
antidiskriminierung@senjustva.berlin.de	
www.berlin.de/sen/lads
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3
ثبت نام و اقامت
شهروندان اتحادیه اروپا آزادی حرکت در همه
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارند.
اگر شام از کشور دیگری هستید یا در مورد اقامت
قانونی خود در آملان سوالی دارید ،لطفا با اداره
امورخارجیانمتاسبگیرید.
پناهجویانبه ( LAFادارهایالتیپناهندگان)
مراجعه کنند .در ادارات شاروالی شام برای خانه،
تولدفرزندتانیاازدواجثبتناممیکنید.

ثبت نام و اقامت

ثبت اقامت در آملان
اداره ایالتی در امور پناهندگان
راجسرت کردن

Bundesalle 171
Berlin 10715
030 90229 3101
karla.merkel@laf.berlin.de
www.berlin.de/laf
Friedrich-Krause-Ufer in B
 erlin-Tiergarten

(دفرتعمومی )
در محل  Friedrich-Krause-Uferبیشرتین
درخواست ها پیگری میشوند .به طور خاص ،اجازه
اقامت برای کار به دالیل خانواده گی و یا برشدوستانه
اعطا می شود.
رصف نظر از تابیعت ،این محل برای گروه اشخاص
ذیل مسئول است:
•کسانیکه دولدونگ دارند اما باید برگردنند
•پناهجویان که به ایالت برلین توریع شده اند
و اوفینتالت گشتتونگ دارند
•کسانیکه غیر مجاز آمده اند
Friedrich-Krause-Ufer 24
Berlin 13353
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به شپنداو خوش آمدید

Keplerstraße in Berlin-Charlottenburg

(دفرت ساحوی  -اقامت برای مقاصد خاص)
در محل کیپلرشرتاسی اجازه اقامت برای مقاصد
خاصی داده میشود و متدید میگردد ،بلخصوص اقامت
برای تحصیل ،کورس زبان ،استخدام به حیث محقق،
عامل و یا معلم و استاد ،اقامت برای پراکتیکوم و
تحصیالت حرفه ای ،او پییر ،ورکینگ هولیدای پروگرام.
برعالوه این دفرت مسئولیت اقامت اتحادیه اروپا کارت
آبی و متدید ویزای شنگن را بر عهده دارد.
Keplerstraße 2
Berlin 10589
030 90269 4000
030 90269 4099

فرموالر متاس آنالین

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

ثبت نام کردن یک خانه
اداره خدمات باشندگان
شاروالی

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

115 8147 6840 030
ber-posteingang@bamf.bund.de
www.bamf.de

اداره ایالتی در امور پناهندگان
آدرس برای مراجعه

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

پول ،حقوق مادی ،مسکن صحت،خدمات اجتامعی،
مشاوره بازگشت ،پرداخت خدمات ترجمه شفاهی
Darwinstraße 14–18
Berlin 10589
030 90225 2130
marlies.ivers@laf.berlin.de
www.berlin.de/laf

اداره امور اجتامعی
مشاوره در مورد "حامیت برای زندگی کردن"

Galenstraße 14
Berlin 13597
030 90279 0
soz3@ba-spandau.berlin.de

خانه ،مشاوره و حامیت
اداره فدرالی برای مهاجرت و پناهندگان

Badensche Straße 23
Berlin 10715
500 8147 6840 030

13

ثبت نام و اقامت

مشاوره در مورد اجازهنامه خانه سوسیالی
»«وونبیرشتیگونگ شاین

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

ثبت نام تولد فرزند
دفرتثبت نام ازدواج و تولد فرزند

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

راجسرتکردن ازدواج
دفرت ازدواج

Carl-Schurz-Straße 2/6
13597Berlin
standesamt@ba-spandau.berlin.de
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جستجوی خانه
رشکت های مسکن شهری
degewo AG
Potsdamer Straße 60
Berlin 10785
030 2648 50
www.degewo.de
GESOBAU AG
Wilhelmsruher Damm 142
Berlin 13439
030 4073 0
www.gesobau.de
GEWOBAG AG
Alt-Moabit 101a
Berlin 10559
030 4708 10
www.gewobag.de
HOWOGE
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ferdinand-Schultze-Straße 71
Berlin 12681
030 5464 0
www.howoge.de
STADT UND LAND
Wohnbauten-Gesellschaft mbH
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Werbellinstraße 12
Berlin 12053
030 6892 0
www.stadtundland.de
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4
خانه
 انجمن،اگر در جستجوی یک خانه هستید
.های خانه و انرتنت اولین مرجع متاس هستند
برخی از رشکت های خانه ویب سایت های
 عالوه.خود را برای جستجوی خانه دارند
 خانه ها در روزنامه های برلین و،بر این
 یک مروری.ویب سایت آنهای چاپ میشوند
بر انواع مختلف خانه و همچنین سواالت
مربوط به قانون مسکن و اجاره در برلین در
: یافت می شودMieterfibel
www.stadtentwicklung.berlin.
de/wohnen/mieterfibel

هناخ

اتاق در آپارمتان های مشرتک
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

مشاوره و حامیت
 می توانید با،اگر در قراداد خانه به کمک نیاز دارید
 این به شام کمک.مشاوره کرائه نیشنان متاس بگیرید
 اما شام باید عضو،می کند به شام معلومات میدهد
 برای بعضی.شوید و حق العضویت را پرداخت کنید
از خانه ها شام نیاز به وون بیرشتیگونگ شاین دارید
 شام این را در دفاتر شاروالی دریافت می.)WBS(
 سازمان جوانان و رفاه انجیلی.کنید
به پناهندگان با اجازه اقامت موقت درارتباط به
.جستجوی خانه ها و کرائه گرفنت خانه مشوره میدهد
 منابع ذیل به شام،اگر منی توانید یک خانه پیدا کنید
» در سایت انرتنت «برلیرن کیلته هیلفی.کمک میکند
معلومات واضح به زبان های مختلف در مورد مکان
، پوشاک کمکی، آشپزخانه های سوپ،های اضطراری
.مراکز مراقبت های صحی و دفاترمشاوره خواهید یافت

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

جستجوی خانه در انرتنت

www.immobilienscout24.de
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-	
wohnung-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

جستجوی خانه در روزنامه های برلین
Berliner Zeitung
www.berliner-zeitung.immowelt.de
Der Tagesspiegel
www.tagesspiegel.immowelt.de	
Berliner Morgenpost
www.morgenpost.de/berlin/	
wohnung-mieten
ZITTY
www.zitty.de/kleinanzeigen
zweitehand.de
www.zweitehand.de/immobilien/	
mieten/wohnung
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مشاوره در مورد یافنت خانه برای پناهندگان
سازمان جوانان و رفاه انجیلی

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

، روسی، تیگرینیا، اردو، ترکی، دری، فارسی،	عربی
 کردی، رسبی،بوسنی
Place4Refugees
 راهنامیی برای پروسه هایPlace4Refugees
.مختلف جستجوی خانه فراهم می کند
info@place4refugees.de
www.place4refugees.org

بی خامنانی
 اداره امور اجتامعی،اداره ناحیوی شپنداو

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

منایندگی کلیسای پروتستانت مسیحی شهر برلین
خوابگاه اضطراری

Franklinstraße 27
Berlin 10587
030 3912 722
www.berliner-stadtmission.de/not-	
franklinstr
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www.kaeltehilfe-berlin.de/21-	
angebot-bezirke/68-angebot-bezirkspandau

مشاوره برای کرائه نیشنان
.Berliner Mieterverein e.V
Spichernstraße 1
Berlin 10777
030 2262 60
bmv@berliner-mieterverein.de
www.berliner-mieterverein.de	

، انگلیسی،	معلومات نوشته شده به زبان عربی
،روسی،رومانیایی،لهستانی،ایتالیایی،فرانسوی
 ویتنامی و غیره، ترکی، رصبی،اسپانیایی
.Berliner Mieter Gemeinschaft e.V
Möckernstraße 92
Berlin 10963
030 2168 001
verwaltung@bmgev.de
www.bmgev.de	
.Mieterschutzbund Berlin e.V
Torstraße 25
Berlin 10119
030 9210 2303 0
mitte@mieterschutzbund.berlin
www.mieterschutzbund-berlin.de	

خانه

Berliner Stadtmission ev. Kirche

منایندگی کلیسا در ایستگاه بانهوف زو

www.berliner-stadtmission.de/
bahnhofsmission/projekte/hilfenfuer-wohnungslose/am-bahnhof-zoo

GEBEWO pro

خوابگاه اضطراری برای زنان

Tieckstraße 17
Berlin 10115
030 2832 939
notuebernachtung@gebewo.de
www.gebewo-pro.de/	
notuebernachtung-fuer-frauen
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5
زبان
راه های بسیاری برای یادگیری زبان آملانی
وجود دارد .اکرث مهاجران میتوانند کورس های
ادغام را تکمیل کنند .مصارف این کورس ها
معموال توسط دولت تامین می شود .کورس
ها از طرف فولکس شولی ویا سازمان های
خصوصی عرضه میگردنند .پناهندگان که
هنوز اجازه به رشکت در کورس های ادغام
را ندارند میتوانند در "کورسهای آملانی برای
پناهندگان" در فولکس شولی های برلین
رشکت کنند.

مشاوره در مورد کورس های زبان و عرضه
کورس های زبان
کورس های ادغام در شپنداو
شام میتوانید که یک کورس ادغام را در نزدیکی خود
در ویب سایت اداره فدرالی مهاجرت و پناهندگان
پیدا کنید.
	www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/Integrationskurse/
integrationskurse-node.html

فولکس هوخ شولی «کالج اجتامعی» شپنداو

Moritzstraße 17
Berlin 13597
030 90279 5000
info@vhs-spandau.de
	www.berlin.de/vhs/
volkshochschulen/spandau

کورس های ادغام  -کورس های زبان آملانی

Reformationsplatz 4a
Berlin 13597
030 5130 100
marina.fuhrmann@giz-berlin.de
	https://giz.berlin/courses/
integrationskurs.htm

شام میتوانید آملانی را در مکاتب خصوصی هم یاد
بگیرید .و یا شام می توانید از کورس های آنالین
رایگان استفاده کنید .بسیاری از سازمان های ابتکاری
در برلین کورس های رایگان و یا بسیار ارزان را عرضه
میکنند.
	www.netzwerk-deutschkurse-fuer-
alle.de
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6
کار

4
تعلیم

در آملان ،راه های مختلفی برای یافنت کار
وجود دارد.
آژانس های استخدامی و جاب سنرتها کار
برای شام پیدا میکنند و در باال بردن سطح
تحصیلی به شام مشوره می دهند.

راک

مشاوره کاریابی
خوش آمدید به انجمن «دفرت و کار»  ،انجمن برای
زندگی با فرهنگ های مختلف
مشاوره در مورد پیدا کردن کار ،رشوع کار ،جهت
گیری حرفه ای و آموزش بیشرت
Jüdenstraße 30
Berlin 13597
030 5130 1002 7
wia@giz.berlin
www.giz-berlin.de

اوقات کار
دوشنبه الی پنجشنبه  13:00–10:00بجه و
 17:00–14:00بجه
عربی ،فارسی و آملانی
آژانس شغلی جوانان
هدف آژانس شغلی جوانان برلین این است که هر
نوجوان یا نوجوان بالغ برلین را که سن  ۲۵سالگی را
تکمیل نکرده باشند در کسب مدرک حرفه ای کمک
کند.

تعلیم

Wohlrabedamm 32
Berlin 13629
030 90227 5052
jba@jba-berlin.de
www.jba-berlin.de

خدمات مهاجران جوان
خدمات مهاجران جوان ،مشاوره برای جوانان  ۱۲الی
 ۲۷ساله
مرکز مهاجرت شپنداو
Hasenmark 3
Berlin 13585
030 6663 4612
030 6663 3613
a.becker@caritas-berlin.de
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تقویه جوانان در کمپ ها
Britta Müller :هآمهنگ کننده پروژه

Klosterstraße 36
Berlin 13581
030 90279 3334
030 90279 2006
bs.mueller@ba-spandau.berlin.de

کمک کاریابی

Brunsbüttler Damm 75
Berlin 13581
030 2787 3315 0
030 2787 3315 9
spandau@jobassistenz-berlin.de
www.jobassistenz-berlin.de
Work4Refugees

کاریابی رایگان برای پناهندگان پناهندگان و
کارفرمایان می توانند تبلیغات شغلی وکاریابی خود را
.در اینجا ارائه دهند
Landesverband Berlin e.V.
Brandenburgische Straße 80
Berlin 10713
030 8600 1686
info@work-for-refugees.de
www.work-for-refugees.de

	تبلیغات شغلی وکاریابی میتواند به زبان
 فرانسوی و عربی در پلت فرم، آملانی،انگلیسی
.آنالین وارد کرده شود
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www.caritas-berlin.de/	
beratungundhilfe/berlin/migration/
jugendmigrationsdienst

مشاوره
 بجه12:00–9:00 سه شنبه
 بجه و طبق وعده18:00–15:00 پنجشنبه
براندینبورگ-برلین-سازمان قریه جوانان مسیحی

promigra
Jugendmigrationsdienst Spandau

 ساله۲۷  الی۱۲ مشاوره برای جوانان

Kurstraße 5
Berlin 13585
030 4730 2143
030 4753 1778
jmd.spandau@cjd-berlin.de
www.cjd-berlin.de

خدمات مهاجران جوان برلین

Bellermannstraße 92
Berlin 13357
030 4931 635
nadapdap@invia-berlin.de
www.jugendmigrationsdienste.de
Jugendberatungshaus Spandau

 ساله در متام موارد۲۷  الی۱۲ مشاوره برای جوانان
.صورت میگرد

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

راک

www.ihk-berlin.de/	
Service-und-Beratung/
fachkraefte-und-mitarbeiter/
Anerkennungsberatung_nicht_
reglemtierter_Berufe/Angebot_
Anerkennungsberatung/3319682

راهنامها در اتاق صنایع دستی برلین

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

انگلیسی و عربی

به رسمیت شناخنت اسناد تحصیلی و حرفه ای خارجی
در اتاق های صنایع دستی
مشاوره انفرادی
Blücherstraße 68
Berlin 10961
030 2590 3481
intepe@hwk-berlin.de
nowara@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de/ausbildung/	
auslaendische-qualifikationen

مشاوره با مسئول ادغام ایالت برلین
مشاوره در مورد به رسمیت شناخنت اسناد و باالبردن
سطح مسلکی
Potsdamer Straße 65
Berlin 10785
030 90172 313
www.berlin.netzwerk-iq.de/	
unsere-angebote-fuer-menschenmit-im-ausland-erworbenenberufsqualifikationen

جستجوی کار
جاب سنرت «دفرتکار» شپنداو

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

مسئول مهاجرین

Altonaer Straße 70–72
Berlin 13581
85 7166 5555 030
katharina.semertsidis@jobcenter-ge.de

به رسمیت شناخنت اسناد تحصیلی و حرفه
ای خارجی
به رسمیت شناخنت اسناد تحصیلی و حرفه ای خارجی
در اتاق های صنایع و تجارت
معلومات در باره به رسمیت شناخنت اسناد
Fasanenstraße 85
Berlin 10623
030 3151 0424
030 3151 0107
gunda.schnock@berlin.ihk.de
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)I.S.I( سازمان ابتکار مهاجرین با شغل ازاد

رشوع کسب و کار ازاد برای زنان با
سابقه مهاجرت
Kurfürstenstraße 126
Berlin 10785
030 6113 336
info@isi-ev.de
www.isi-ev.de	

شغل ازاد و تاسیس یک رشکت
اداره ناحیوی شپنداو
مشاوره در مورد حامیت اقتصاد

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

مرکز خدمات اتاق های صنایع و تجارت برلین

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

اتاق های صنایع دستی برلین

Blücherstraße 68
Berlin 10961
030 2590 301
info@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de/ueber-uns/die-	
handwerkskammer
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7
تعلیم
در آملان کودکان در سن  ۶سالگی شامل
مکتب شوند .ثبت نام برای مکتب به صورت
اتوماتیک با
ثبت نام خانه یکجا انجام می شود .مکتب
حداقل ده سال طول می کشد .پس از دوره
ابتدایی ،شاگردان به لیسه و یا مکاتب
متوسطه میروند .با توجه به شهادتنامه و
منراتی که آنها بدست می آورند ،می توانند
آموزش حرفه ای یا تحصیل در موسسه
تحصیلی مسلکی ویا یک پوهنتون کنند.

کودکستان ها
کودکان بین  0تا  6ساله می توانند توسط یک
پرستارخانگی و یا یک کودکستان مراقبت شوند .از
سال اول زندگی ،کودکان در برلین دارای حق قانونی
برای مراقبت در کودکستان هستند .از کودکستان های
نزدیک خود معلومات بگرید که به کودک شام جای
دارند و همچنان نام خود را در لیست انتظار بنویسید.
مسئولین کودکستان ها خود تصمیم میگیرند که کدام
کودک را قبول کنند .برای ثبت نام ،شام نیاز به کوپون
خرچ کودکستان نیاز دارید که شام می توانید ان را از
دفرتاختصاصی مراقبت کودکان از شعبه «کوپون خرچ
کودکستان» در شاروالی به دست آورید.
شام میتوانید مشاوره در مورد مراقبت از کودکان و
همچنین یک لیست کلی از متامی کودکستان ها در
اداره رفاه جوان شپنداو به دست آورید.
شام همچنین می توانید خالصه ای در باره تعلیم در
سالهای اول زندگی کودک را نیز هم از اینجا بدست آورید.
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
/kindertagesbetreuung

مسئول متاس:
Frau Polko, Frau Bordien
Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 3274
kita-koordination@ba-spandau.berlin.de

اوقات کاری انفرادی
سه شنبه  11:00–09:00بجه
پنجشنبه 18:00–16:00 :بجه
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کوپون کودکستان
اداره رفاه جوان شپنداو
شعبه کوپون

Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 3149
030 90279 6605
	kindertagesbetreuung@ba-spandau.
berlin.de

مکتب
ریاست مکاتب
برای سواالت در مورد جای در مکاتب برای کودکان
بدون اشنائی با زبان آملانی

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

برلین دارای مکاتب دولتی و مکاتب خصوصی است.
فهرست مکاتب شپنداو را در ویب سایت اداره مجلس
سنا برای تعلیم و تربیه ،جوانان و خانواده دریافت
کرده میتوانید :
	www.berlin.de/sen/bildung/schule/
berliner-schulen/schulverzeichnis

کودکانی که هنوز آملانی منی دانند
در ابتدا به گروپ های خاص آموزش بنام «صنف
خوش آمدید» میروند .اطالعات در مورد ثبت نام و
تقسیامت مکاتب برای کودکانی که آملانی منیدانند در
ویب سایت ریاست مکاتب شپنداو موجود است.

مرکز هامهنگی «صنف خوش آمدید»
اداره بازرسی مکاتب میتواند مشاوران متخصص برای
حامیت خود را استخدام مناید :مشاوران متخصص
وظایف مشاوره ،هامهنگی ،حامیت و سازماندهی را
انجام می دهند.
Streitstraße. 6–7
Berlin 13587
030 90279 3139
sibylle.behnes@senbjf.berlin.de

مراکز مشاوره و حامیت روانشناسی مکاتب ومراکز
مشاوره و حامیت تعلیم و تربیه معلولین ()SIBUZ
مکاتب معموال به  SiBuZمراجعه میکنند وقتیکه
اختالالت رشدی و یا اختالالت در رفتار شاگردان بروز
میکنند SiBuZ .همچنان مسئولیت پروسه تعین
آموزش ویژه را نیز بعهده دارد.
Streitstraße 6
Berlin 13587
030 90279 5850
sabine.wasmuth@senbjf.berlin.de

تحصیالت مسلکی
آژانس شغلی جوانان
هدف اساسی آژانس شغلی جوانان برلین این است
که به هر نوجوان یا نوجوان بالغ برلین را که سن 25
سالگی را متام نکرده باشد ،زمینه این را مساعد سازد
تا سند فراغت یک مسلک حرفه ای را بدست آرد.
Wohlrabedamm 32
Berlin 13629
030 90227 5052
jba@jba-berlin.de
www.jba-berlin.de
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میلعت

)GIZ( جامعه همکاری بین الفرهنگی
Reformationsplatz 2
Berlin 13597
030 3039 8709
info@giz.berlin
/https://giz.berlin

)RAV( انجمن آموزش منطقه ای
 (هامهنگPatricia Schmihing :مسئول متاس
)کننده ارتباطی
030 3699 6980
patricia.schmihing@sos-kinderdorf.de
www.sos-berlin.de

RKI BBW
)Nottepfad (دخول
Krampnitzer Weg 83–87
Berlin 14089
030 3650 2117
856 3656 030

بنیاد انجیلی یوهانیس

die Wille gmbH

رشکت «دی ویلی» دارای یک تجربه طوالنی در ارائه
 مشاوره و ارتقا اشتغال در برلین و،خدمات آموزشی
.براندنبورگ میباشد

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

Haus 12
Schönwalder Allee 26
Berlin 13587
030 3360 90
030 3360 9506
info@evangelisches-johannesstift.de

 به کار دفرت خوش آمدید- اتحادیه

Reformationsplatz 2
Berlin 13597
030 5130 10027
wia@giz.berlin

https://giz.berlin/projects/wia-	
buero-spandau.htm

، روسی، لهستانی، انگلیسی، فرانسوی،	ترکی
، امهری، افهاری، رصبی، بوسنی، کردی،اسپانیایی
 تیگری،ساوه

ARRIVO Hospitality

پیدا کردن جای های آموزشی در صنعت و هوتل
داری برای جوانان پناهنده در برلین

Waldenserstraße 2–4
Berlin 10551
030 3973 9169
afourestie@bildungsmarkt.de
www.hospitality-berlin.de/de/	
unsere-angebote/fuer-gefluechtete
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به شپنداو خوش آمدید

کورس های تحصیلی آنالین برای پناهندگان

Massive Open Online Courses (MOOCs)

در چهار رشته تحصیلی

Am Festungsgraben 1
Berlin 10117
030 2201 3951
info@kiron.ngo
www.kiron.ngo/for-students/how-	
does-it-work

ARRIVO GesBiT GmbH

معلومات و مشاوره در مورد مشاغل در بخش های
صحی و امور اجتامعی
Karl-Marx-Straße 43
Berlin 12043
0176 3426 3120
arrivo@gesbit.de

BERLIN ARRIVO ورکشاپ مترینی

بخش صنایع دستی و امور اجتامعی

Freie Universität (FU) مشاوره تحصیلی در
Iltisstraße 4
Berlin 14195
030 8387 0000
info-service@fu-berlin.de

Köpenicker Straße 148
Berlin 10997
8900 6950 030
f.hartmann@schlesische27.de

اوقات کار

 پراکتیکوم حلقیئARRIVO
شبکه گروس بیرن شرتاسی

 بجه17:00–

09:00 دوشنبه تا پنجشنبه
 بجه15:00–09:00 جمعه

، متغیر به آملانی،	هر دو دوشنبه بعد دوشنبه
 عربی و فارسی،انگلیسی
Humboldt Universität

مشاوره تحصیلی در

(HU)
Unter den Linden 6
Berlin 10117
refugees.welcome@hu-berlin.de
www.hu-berlin.de/de/studium/	
beratung/refugees/sprechstunde

مشاوره آزاد
) بجه (بدون وعده قبلی16:00–13:00 سه شنبه
 فارسی، انگلیسی، آملانی،عربی

Großbeerenstraße 2–10
Berlin 12107
030 7628 7085
info@ringpraktikum-berlin.de
http://ringpraktikum-berlin.de

تحصیالت
مشاوره تحصیلی در پوهنتون تخنیکی برلین
0070 اتاق
تعمیر عمومی

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

)مشاوره آزاد (بدون وعده یا قرار
 بجه12:30–9:30  پنجشنبه و جمعه،دوشنبه
 بجه18:00–14:00 سه شنبه
 بجه16:00–14:00  و12:30–09:30 چهارشنبه
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تعلیم

تعلیامت (آموزش) برای بزرگساالن
جامعه زندگی بین الفرهنگی
مرجع متاس برای افراد این منطقه که به قدر کافی به
خواندن و نوشنت بلد نیستند
Mönchstraße 7
Berlin 13597
030 5130 1006 0
lerncafe@giz.berlin
	www.giz.berlin/projects/lerncafe-
spandau.html

بسته تعلیمی ( آموزشی )
شام مستحق بسته آموزشی (ناهار در کودکستان،
مراقبت روزانه کودکان ،مکتب یا شیرخوارگاه ،لوازم
مکتب  ،کمک درسی ،مشارکت در سفرهای کودکستان
یا مکتب ،مشارکت در سفرهای چند روزه کودکستان
یا مکتب) هستید اگر شام یا فرزند شام یکی از حقوق
اجتامعی ذیل را دریافت می کنید :حقوق بیکاری،
حقوق اجتامعی ،کمک اجتامعی ،کمک مسکن ،کمک
مالی فرزندان و یا حقوق پناهنده گان.
معلومات در مورد بسته تعلیمی ( آموزشی ) در:
	www.berlin.de/sen/bjw/
bildungspaket

فرم ها ،اوراق معلوماتی:

	www.berlin.de/sen/bjf/
bildungspaket/artikel.108191.php

امور مالی و تادیه مصارف تحصیل ( )BAföG
Behrenstraße 40–41
Berlin 10117
030 9393 970
	www.stw.berlin/finanzierung.html
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بورس های تحصیلی
در اینجا شام معلومات در مورد بورس تحصیلی پیدا
خواهید کرد:
	www.daad.de/deutschland/
stipendium/de
	www.obs-ev.de
	www.deutschland-stipendium.de

یک نظر کلی درمورد متام بورس های تحصیلی
در اینجا پیدا خواهید کرد:
	www.stipendienlotse.de

کمک های مالی برای آموزش مسلکی

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

8

برای عرضه کورس های هر یکی از ارائه دهندگان این
کورس ها ،لطفا به ویب سایت عرضه کننده مربوطه
مراجعهکنید.

عرضه های هدفمند

خانواده

این عرضه ها برای خانواده هایی با کودکان/
نو جوانان ،زنان ،ساملندان ،معلولین وافراد با
هویت های جنسی مختلف در نظر گرفته
شده است.

هامهنگ کننده امور پناهندگی در دفرت رفاه جوانان
شپنداو
مسئول متاس در موارد خانواده ها ،کودکان و نوجوانان -
مخصوصا برای متخصصانFrau Acimi :
Klosterstraße 36
Berlin 13597
030 90279 3445
a.acimi@ba-spandau.berlin.de

تیم های متحرک راهنامها
هدف از این پروژه ادغام درازمدت کودکان زیر  12سال
با تجربه فرار ،خانواده ها و زنان حامله در ساختارهای
صحی میباشد.
کلینک اطفال  -طب اطفال Waldkrankenhaus
Spandau Paul-Gerhardt-Diakonie
Stadtrandstraße 555
Berlin 13589
030 3702 2174
lotsenteam@pgdiakonie.de

کمک های اولیه
کمک های اولیه خدمات محلی و منطقه ای برای والدین
و کودکان از رشوع حاملگی تا سه سال اول زندگی کودک
است .هدف این کمک ها این است که ،امکانات اولیه و
پایدار رشد کودکان و والدین را در خانواده و جامعه بهبود
بخشد و آغاز خوبی زندگی خانوادگی ایجاد کنند.
	www.frühe-hilfen-spandau.de/
angebote
	fruehe-hilfen-spandau@ba-spandau.
berlin.de
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عرضه های هدفمند

مرکز تربیه و مشاوره خانوادگی اداره ناحیه شپنداو
اتاق  1220در شاروالی

Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 2448
	erziehungsberatung@ba-spandau.
berlin.de
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

مشاوره رایگان است.
مرکز مشاوره های تربیتی و خانوادگی و مرکز مشاوره
روانشناسی شپنداو (نیوشدت)
کارکنان مراکز مشاوره ،به والدین در متام مسائل
تربیتی و خانوادگی مشوره میدهند ،آنها را همراهی
میکنند و در صورت مشکالت با والدین ،با خواهر و
برادر ،با معلامن ،با دوستان ویا با رشیک زندگی از
آنها حامیت میکنند.

Kirchhofstraße 30
Berlin 13585
030 3361 429

مرکز مشاوره های تربیتی و خانوادگی و مرکز مشاوره
روانشناسی شپنداو (زیمینس شدت)
کارکنان مراکز مشاوره ،به والدین در متام مسائل
تربیتی و خانوادگی مشوره میدهند ،آنها را همراهی
میکنند و در صورت مشکالت با والدین ،با خواهر و
برادر ،با معلامن ،با دوستان ویا با رشیک زندگی از
آنها حامیت میکنند.
Goebelstraße 135
Berlin 13629
5115 0103 030
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معلومات برای کسانیکه بزودی مادر و پدر میشوند
در لینک زیر میتوانید بروشور "عرضه ها برای
کسانیکه بزودی مادر و پدر میشوند و خانواده های
نوزادان و کودکان در شپنداو  "2017/2018را
دانلود کنید:

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

کودکان
هامهنگ کننده امور پناهندگی در دفرت رفاه جوانان
شپنداو
مسئول متاس در موارد خانواده ها ،کودکان و
نوجوانان  -مخصوصا برای متخصصانFrau Acimi :
Klosterstraße 36
Berlin 13597
030 90279 3445
a.acimi@ba-spandau.berlin.de

پارک های بازی
ما صمیامنه از شام دعوت میکنیم تا پارک های بازی
شپنداو را کشف کنید و بشناسید .شام میتوانید که
معلومات دقیق درین مورد را در لینک زیر آنالین
پیدا کنید:

به شپنداو خوش آمدید

Falkenhagener Feld West مرکز خانواده
Wasserwerkstraße 3
Berlin 13589
030 2232 4148
fizwasserwerkstrasse@	
humanistischekitas.de
Falkenhagener Feld Ost مرکز خانواده
Westerwaldstraße 15–17
Berlin 13589
030 3439 7890
fiz-ost@fippev.de
Kita Lasiuszeile مرکز خانواده
Lasiuszeile 6
Berlin 13585
030 2903 4671
familienzentrum-lasius@	
jugendwohnen-berlin.de
Rohrdamm – K
 ompaxx e.V. مرکز خانواده
Voltastraße 2
Berlin 13629
030 3675 7560
0151 1133 4903
famz.rohrdamm@kompaxx.de
www.kompaxx.de/index.php?id=170	
Wilhelmine مرکز خانواده
Weverstraße 72
Berlin 13595
030 9395 2197
familientreff@trialog-berlin.de
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www.berlin.de/ba-spandau/	
politik-und-verwaltung/aemter/
strassen-und-gruenflaechenamt/
gruenflaechen/artikel.478787.php

برعالوه این یک بروشور بنام «پارک های بازی من
در شپنداو» موجود است که شام میتوانید آن را از
.شاروالی و دفرتمعلومات برای سیاحان بدست آورید
مراکز خانواده
 در چوکات اقدام همه جانبه ادارت،مراکز خانواده
 از رشد و منو در محیط اجتامعی،برای خانواده ها
 آنها به،بالخصوص در کودکستان ها حامیت میکنند
.حیث مرجع برای خانواده ها ایفا وظیفه میکنند
Stresow – Ev. Kirchengemeinde مرکز خانواده
St. Nikolai
Grunewaldstraße 7
Berlin 13597
030 3530 2789
Villa Nova – K
 ompaxx e.V. مرکز خانواده
Rauchstraße 66
Berlin 13587
030 3377 6116
www.kompaxx.de/index.php?id=7
Hermine Heerstraße Nord مرکز خانواده
Räcknitzer Steig 12
(Maulbeerallee 23 )دخول از
Berlin 13593
030 3640 3877
familienzentrum-hermine@trialogberlin.de

عرضه های هدفمند

مرکز تربیه و مشاوره خانوادگی اداره ناحیه شپنداو
اتاق  1220در شاروالی

Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 2448
	erziehungsberatung@ba-spandau.
berlin.de
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/jugendamt/
erziehungs-und-familienberatung

مشاوره رایگان است.
مرکز مشاوره های تربیتی و خانوادگی و مرکز مشاوره
روانشناسی شپنداو (نیوشدت)
کارکنان مراکز مشاوره ،به والدین در متام مسائل
تربیتی و خانوادگی مشوره میدهند ،آنها را همراهی
میکنند و در صورت مشکالت با والدین ،با خواهر و
برادر ،با معلامن ،با دوستان ویا با رشیک زندگی از
آنها حامیت میکنند.

Kirchhofstraße 30
Berlin 13585
030 3361 429

مرکز مشاوره های تربیتی و خانوادگی و مرکز مشاوره
روانشناسی شپنداو (زیمینس شدت)
کارکنان مراکز مشاوره ،به والدین در متام مسائل
تربیتی و خانوادگی مشوره میدهند ،آنها را همراهی
میکنند و در صورت مشکالت با والدین ،با خواهر و
برادر ،با معلامن ،با دوستان ویا با رشیک زندگی از
آنها حامیت میکنند.
Goebelstraße 135
Berlin 13629
5115 0103 030
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معلومات برای کسانیکه بزودی مادر و پدر میشوند
در لینک زیر میتوانید بروشور "عرضه ها برای
کسانیکه بزودی مادر و پدر میشوند و خانواده های
نوزادان و کودکان در شپنداو  "2017/2018را
دانلود کنید:

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

کودکان
هامهنگ کننده امور پناهندگی در دفرت رفاه جوانان
شپنداو
مسئول متاس در موارد خانواده ها ،کودکان و
نوجوانان  -مخصوصا برای متخصصانFrau Acimi :
Klosterstraße 36
Berlin 13597
030 90279 3445
a.acimi@ba-spandau.berlin.de

پارک های بازی
ما صمیامنه از شام دعوت میکنیم تا پارک های بازی
شپنداو را کشف کنید و بشناسید .شام میتوانید که
معلومات دقیق درین مورد را در لینک زیر آنالین
پیدا کنید:

به شپنداو خوش آمدید

Falkenhagener Feld West مرکز خانواده
Wasserwerkstraße 3
Berlin 13589
030 2232 4148
fizwasserwerkstrasse@	
humanistischekitas.de
Heerstraße مرکز خانواده
Räcknitzer Steig 12
Berlin 13593
030 3640 3877
fiz@evangelisches-johannesstift.de
Kita Lasiuszeile مرکز خانواده
Lasiuszeile 6
Berlin 13585
030 2903 4671
familienzentrum-lasius@	
jugendwohnen-berlin.de
Rohrdamm – K
 ompaxx e.V. مرکز خانواده
Voltastraße 2
Berlin 13629
030 3675 7560
0151 1133 4903
famz.rohrdamm@kompaxx.de
www.kompaxx.de/index.php?id=170	
Stresow مرکز خانواده
Grunewaldstraße 7
Berlin 13597
030 3335 639
familienzentrum.stresow@nikolai-	
spandau.de
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www.berlin.de/ba-spandau/	
politik-und-verwaltung/aemter/
strassen-und-gruenflaechenamt/
gruenflaechen/artikel.478787.php

برعالوه این یک بروشور بنام «پارک های بازی من
در شپنداو» موجود است که شام میتوانید آن را از
.شاروالی و دفرتمعلومات برای سیاحان بدست آورید
مراکز خانواده
 در چوکات اقدام همه جانبه ادارت،مراکز خانواده
 از رشد و منو در محیط اجتامعی،برای خانواده ها
 آنها به،بالخصوص در کودکستان ها حامیت میکنند
.حیث مرجع برای خانواده ها ایفا وظیفه میکنند
Stresow – Ev. Kirchengemeinde مرکز خانواده
St. Nikolai
Grunewaldstraße 7
Berlin 13597
030 3530 2789
Villa Nova – K
 ompaxx e.V. مرکز خانواده
Rauchstraße 66
Berlin 13587
030 3377 6116
www.kompaxx.de/index.php?id=7
Heerstraße Nord (FiZ) مرکز خانواده
Räcknitzer Steig 12
Berlin 13593
030 3640 3877
fiz@evangelisches-johannesstift.de

عرضه های هدفمند

 شول- خانه خواهران و برادران

Magistratsweg 95
Berlin 13591
030 3668 817
030 3715 1004
info@gshonline.de
www.gshonline.de

خانه یونا

Schulstraße 3
Berlin 13591
030 3632 736
030 3640 3545
info@stiftung-jona.de
www.stiftung-jona.de

Räcknitzer Steig مرکز جوانان
Räcknitzer Steig 10
Berlin 13593
030 3641 5513
030 3641 5515
imsteig@imsteig.de
www.imsteig.de

کودکان محله

Obstallee 28–30
Berlin 13593
030 3632 520
030 3641 5512
kontakt@kik-jugendcafe.de
www.kik-jugendcafe.de

CIA مرکزشایستگی های رسانه ها
Räcknitzer Steig 10
Berlin 13593
030 3640 4127
info@cia-spandau.de
www.cia-spandau.de

Downtown کلپ شاگردان
Blumenstraße 13
Berlin 13585
030 3559 2820
downtown.spandau@gmx.de
www.borchertschule-spandau.de

ورکشاپ جوانان برای تاریخ
یک نقطه مالقات برای شاگردان است تا با تاریخ
 همچنین می توان در آینجا کمک.شپنداو آشنا شوند
 ویا امتحانات سال آخر لیسه درMSA در امتحانات
.مضمون تاریخ شپنداو دریافت کرد
Galenstraße 14
Berlin 13597
030 3360 7610
030 3360 7620
info@jgwspandau.de
www.jgwspandau.de

Bund Deutscher Pfadfinder_innen (BDP)

مغازه دخرتان

Lasiuszeile 2
Berlin 13585
030 3358 393
maedchenmail@yahoo.de
http://maedchenladen.bdp-berlin.org
/

ورزش نیمه شب و قهوه خانه جوانان

Jüdenstraße 46
Berlin 13597
030 5562 0626
030 5507 1615
info@mitternachtssport.com
www.mitternachtssport.com
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schuelerhaus@casa-ev.de
www.casa-ev.de
(JFH) Kladowخانه تفریحگاه جوانان
Parnemannweg 22
Berlin 14089
030 3653 108
030 3628 9655
nachbarschaftshaus.kladow@gmail.com

انجمن جوانان شپنداو
این عرضه ها برای کودکان و نو جوانان در نظر گرفته شده
، کار های آسان اجتامعی برای کودکان و نوجوانان.است
 فعالیت های، عرضه های خاص برای دخرتان،مالقات باز
، فعالیت های تعطیالت،ورزشی و فعالیت های تفریحی
 درس های،MSA  آماده سازی برای، آموزش،کار پروژه
 شاگردان کمک کننده در شپنداو،کمکی
Kleine Mittelstraße 9
Berlin 13585
030 6391 9362
info@spandauerjugend.de
www.spandauerjugend.de

خدمات مهاجران جوان
 الی۱۲  مشاوره برای جوانان،خدمات مهاجران جوان
 ساله۲۷
Migrationszentrum Spandau
Hasenmark 3
Berlin 13585
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
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Cosmarweg میدان تفریحو رسگرمی
Cosmarweg 71
Berlin 13591
030 5446 9686
info@staakkato.de
www.staakkato.de
Wildwuchs کلپ ورزشی جوانان
Götelstraße 64
Berlin 13595
030 3641 3556
030 3641 3557
sjcwildwuchs@yahoo.de
www.sjcwildwuchs.de
Goldbeckweg تیاتر
Goldbeckweg 6
Berlin 13599
030 3300 2372
www.haveleck.de
Haveleck مرکز فرهنگ و جوانان
Pulvermühlenweg 10
Berlin 13599
030 3513 5341
030 3513 5344
contact@haveleck.de
www.haveleck.de
(JFE) CHiP 77 تفریحگاه
Jungfernheideweg 77
Berlin 13629
030 3830 8274
chip77@casa-ev.de
www.casa-ev.de

کلپ شاگردان خانه شاگردان

Lenther Steig 1–3
Berlin 13629
030 3839 2643

عرضه های هدفمند

مشاوره
سه شنبه  12:00–9:00بجه
پنجشنبه  18:00–15:00بجه و طبق وعده
سازمان قریه جوانان مسیحی
 promigraخدمات مهاجران جوان
مشاوره برای جوانان  ۱۲الی  ۲۷ساله

Ulmenstraße 4
Berlin 13595
030 4730 2143
030 4753 1778
jmd.spandau@cjd-berlin.de
www.cjd-berlin.de

خدمات مهاجران جوان برلین

Bellermannstraße 92
Berlin 13357
030 4931 635
nadapdap@invia-berlin.de
www.jugendmigrationsdienste.de

خانه مشاوره برای جوانان شپنداو
نو جوانان و جوانان  ۱۲الی  ۲۷ساله میتوانند در متام
موارد مشوره بدست آرند.

Hasenmark 21
Berlin 13595
030 7790 78970
	info@jugendberatungshaus-
spandau.de
www.jugendberatungshaus-spandau.de
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زنان
مراکز ناحیوی شهری و  VHSبه طور مرتب کورس ها
و عرضه های مختلف برای زنان ارائه می کنند .این
عرضه ها را میتوان در محل ویا سایت های انرتنتی
مربوطه پیدا کرد .برای مادران و زنان حامله عرضه
های مختلفی در مراکز خانواده وجود دارد.
 - HÎNBÛNمرکز آموزشی و مشاوره برای زنان و
خانواده ها
 HÎNBÛNمشاوره جامع را در امور اجتامعی به زبان
های مختلف عرضه میکند.

Brunsbütteler Damm 17
Berlin 13581
030 3366 662
info@hinbun.de
www.hinbun.de
Eulalia Eigensinn e.V.

مشاوره روانشناسی اجتامعی ،مشاوره ضد خشونت،
مشاوره اجتامعی ،قابله خانواده
Lutherstraße 13
Berlin 13585
030 3351 191
info@eulalia-eigensinn.de
www.eulalia-eigensinn.de

عربی

به شپنداو خوش آمدید

مرکز کمپیوتر زنان برلین ()FCZB
Cuvrystraße 1
Berlin 10997
030 6179 7016
030 6179 7010
info@fczb.de
www.fczb.de

 - Ugrakمشاوره ،کورس ها ،مالقات برای زنان از
ترکیه

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

انجمن خانواده های دو میلتی
مشاوره حقوقی و روانشناسی برای زوج های دو
میلتی
Hinterhaus 4.OG
Oranienstraße 44
Berlin 10999
030 6153 499
030 6159 267
berlin@verband-binationaler.de

اوقات کار تیلیفونی
دوشنبه و پنجشنبه  14:00–10:00بجه
سه شنبه و چهارشنبه  19:00–14:00بجه
مشاوره حقوقی
سه شنبه از ساعت  ،17:00تقریبا  30دقیقه ،به
وعده مالقات نیاز است

 – WOMEN`S WELCOME BRIDGEزنان برلین
بین خود پل می سازند
 WOMEN‘S WELCOME BRIDGEیک تخته
سیاه دیجیتال است که در آن زنان پناهنده ،زنان
برلین و فعالین زنان میتوانند غرضه ها و درخواست
های خود را ارائه دهند.

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

ساملندان
تحت لینک زیر متام کلپ ها و محل مالقات برای
ساملندان در شپنداو و عرضه های آنها پیدا خواهید
کرد .مجموعه ای از کلپ ها برای ساملندان را میتوان
در صفحه  47یافت.
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-
und-verwaltung/aemter/amt-fuersoziales/artikel.292592.php

منایندگی ساملندان در شپنداو

Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 2717
030 90279 2751
	seniorenvertretung@ba-spandau.
berlin.de
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Mann-o-Meter e.V.
Bülowstraße 106
Berlin 10783
030 2168 008
info@mann-o-meter.de
www.mann-o-meter.de

انجمن لزبین ها و همجنس گرایان آملان

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

 پروژه ضد تبعیض و ضد خشونت,LesMigraS
مربوط مرکز مشاوره لیزبیهای برلین

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

، ترکی، لهستانی، ایتالیایی، عربی،	انگلیسی
 فارسی،فرانسوی
 خشونت خانگی- قربانیان خشونت
- اگر شام قربانی خشونت گردیده اید
11 منره های تیلیفونی اضطراری را می توان در فصل
.یافت

معلولین
شورای مشورتی ناحیه برای معلولین

Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 3110
030 90279 2839
s.klebbe@ba-spandau.berlin.de

مامورمسئول ناحیه برای ساملندان و معلولین

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

 اشخاص مبتال به مرض،مرکز مشاوره برای معیوبین
رسطان و ایدز

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

افراد با هویت جنسی مختلف
همجنس گرایان و لزبین ها از ترکیه

Koloniestraße 116
Berlin 13359
030 2655 6633
info@gladt.de
beratung@gladt.de
www.gladt.de
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شفاخانه های متعدد ،دکتوران متخصص و
مراکز خدمات عاجل در شپنداو وجود دارتد.
داکرتان مکلف به محرم نگهداشنت استند.
مرصف معالجه توسط بیمه های صحی تامین
می شود .بنابراین مهم است که هرکس باید
بیمه صحی دولتی و یا خصوصی داشته باشد.
مراقبت های صحی و وقایه یکی از وظایف
دولت است .داره صحی شپنداو کمک های
راهنامیی و فهم عامه در این مورد ارائه میکند.

شفاخانه ها و داکرتان در شپنداو
شفاخانه ها در شپنداو با مرکز نجات  -کمک های اولیه /
اتاق اضطراری
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6
Berlin 13585
030 1301 30
www.vivantes.de
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
gGmbH
Stadtrandstraße 555–561
Berlin 13589
030 3702 0
	www.pgdiakonie.de/evangelisches-
/waldkrankenhaus-spandau
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe
gGmbH
Kladower Damm 221
Berlin 14089
030 3650 10
	www.havelhoehe.de

دکتوران (طبیبان) در شپنداو
برای مثال ،آدرس دکتوران را می توان در راهنام
شپنداو ویا داتابیز دکتوران برلین یافت .در آنجا شام
میتوانید دکتوران را جستجو کنید که به زبان مادری
شام صحبت می کنند.
	www.wegweiser-aktuell.de/
berlin/15_spandau.htm
www.aerzte-berlin.de
	www.kvberlin.de/60arztsuche/
esuche.php
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مشاوره صحی و مراقبت های صحی
اداره صحت شپنداو
مرجع متاس شام برای صحت ،بهداشت و کنرتل
عفونت در ناحیه ما.
در اداره صحت شپنداو سه وظیفه اصلی وجود دارد:
•مشاوره ها و مراقبت صحی برای کودکان و
نوجوانان
•حفاظت از صحی (کنرتل عفونت ،بهداشت و
صحت در ارتباط با محیط زیست)
•مشاوره ها و مراقبت صحی برای بزرگساالن
	www.berlin.de/ba-spandau/
politik-und-verwaltung/aemter/
gesundheitsamt

ریاست اداره
هامهنگی پناهندگان
داکرتافرس اداره صحت را رهربی و وظایف خدمات
صحی را طبق قانون عامه صحت در منطقه برلین
شپنداو هامهنگ میکند.
Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 4012
g.widders@ba-spandau.berlin.de

خدمات صحی برای کودکان و نو جوانان
مشاوره و حامیت از خانواده های دارای فرزند از
زمان تولد .هدف این است که منو و رشد نوزادان،
کودکان و دانش آموزان را همراهی منوده تا از بروز
اختالالت صحی در مراحل اولیه جلوگیری شود ویا
به وقت مناسب تشخیص گردند تا کمک مناسب ارائه
شوند.
دخول )A (Ruhlebener Straßeمنزل اول

Klosterstraße 36
Berlin 13581
030 90279 2256
030 90279 5504
ges1@ba-spandau.berlin.de

اوقات کار
سه شنبه  15:00–13:00بجه
جمعه  11:00–09:00بجه
هامهنگی حفاظت کودکان
در موقع خطرهای احتاملی برای نوزادان و کودکان
خوردسال
Klosterstraße 37
Berlin 13581
030 90279 2658
e.wagner@ba-spandau.berlin.de

اوقات معاینه و معاینات مهاجرین برای مکتب و
کودکستان

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

40

به شپنداو خوش آمدید

خدمات روانشناسی کودکان و نوجوانان
خدمات روانشناسی کودکان و نوجوانان ()KJPD
وظایف مختلفی را در تحقیق و معالجه کودکان و
نوجوانان مبتال به اختالالت رفتاری و اختالالت روانی
که در شپنداو زندگی می کنند ،انجام می دهد.
Klosterstraße 36
Berlin 13581
030 90279 2759
030 90279 5505
gabriele.latzko@ba-spandau.berlin.
de

آوقات معاینه آزاد
پنجشنبه  18:00–16:00بجه
وعده گرفنت تلیفونی
دوشنبه ،سه شنبه ،پنج شنبه و جمعه 14:00–9:00
بجه
خدمات معالجه دندان
•معاینات مراقبتی ساالنه دندان در کودکستان
ها و مکاتب
•پروفیلیکس گروپی و معلومات تغذی
•مشاوره ارتودنتیکس
•مشاوره باشندگان در امور طب دندان
•فعالیت عامه در ارتقای صحت دهن و دندان
(بطور مثال مشارکت در شب والدین ،همکاری با
مبلغین و پروگرام های این ناحیه)

Melanchthonstraße 8
Berlin 13595
030 90279 2453
030 90279 5503
l.mueller@ba-spandau.berlin.de

اوقات کار
دوشنبه و پنجشنبه  14:00–12:00بجه
و طبق وعده تلیفونی
خدمات روانشناسی اجتامعی
خدمات روانشناسی اجتامعی یک مرکز مشاوره برای
مریضان روانی ،افراد معتاد ،افراد بزرگسال با دیمنس
و وا بستگان آنهاست.
Klosterstraße 36d
Berlin 13581
030 90279 2355/-3757
030 90279 3956
ges3@ba-spandau.berlin.de

اوقات کارتلیفونی
دوشنبه تا جمعه  16:00–8:00بجه
پنجشنبه  18:00–8:00بجه
اوقات معاینه و وعده گرفنت تلیفونی
مرکز مشاوره برای معیوبین ،اشخاص مبتال به مرض
رسطان و ایدز

Melanchthonstraße 7–8
Berlin 13595
030 3699 7611
030 3699 7625
ges3b@ba-spandau.berlin.de

نظارت صحی (بهداشت ،کنرتل عفونت)

Carl-Schurz-Straße 2/6
Berlin 13597
030 90279 4013
a.elsaesser@ba-spandau.berlin.de
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مراقبت های صحی برای اشخاص بدون
بیمه صحی
 – شبکه برای حق مرقبت صحیMedibüro Berlin
به همه مهاجرین
راهنامیی ناشناس و رایگان در مورد معالجه صحی
برای افراد بدون اقامت
Gneisenaustraße 2a
Berlin 10961
030 6946 746
030 6290 1145
info@medibuero.de
www.medibuero.de

اوقات کار
 بجه18:30–15:30 دوشنبه و پنجشنبه

مراقبتهای تداوی روانی
خدمات اجتامعی برای تداوی روانی شپنداو

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

اوقات مالقات آزاد
 بجه18:00–16:00 پنجشنبه
وعده گرفنت تلیفونی
14:00–9:00  پنج شنبه و جمعه، سه شنبه،دوشنبه
بجه

مشاوره در زمینه حاملگی و جنجال های دوران
حاملگی
Immanuel beratung Spandau
Burbacher Weg
Berlin 13583
030 3313 021
030 3313 022
beratung.spandau@immanuel.de
https://beratung.immanuel.de/	
wo-wir-sind/berlin-spandau/

 فارسی، عربی، انگلیسی،	آملانی
مرکز صحت جنسی و پالن گزاری خانواده

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

 روسی و اوکراین، لهستانی،	تایلندی
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Vivantes Krankenhaus Reinickendorf

مرکز طب روانی چند فرهنگی
20 خانه

Am Nordgraben 2
Berlin 13509
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

اداره ایالتی برای امور پناهنده گان
مرکز تسویه برای مراقبت های روانی پناهنده گان
 منزل باال.M, 1 خانه
Turmstraße 21
Berlin 10559
030 3976 3025
clearingstelle@charite.de
www.berlin.de/laf

مرکزخدمات بحران در برلین
Spandau موقیعت

Charlottenstraße 13
Berlin 13597
030 3906 300
 بجه16:00–24:00 روزانه
330 3906 030
 بجه16:00–24:00 روزانه

نوکریوالی شبانه و روزانه همه مراکز خدمات
بحران در برلین
www.berliner-krisendienst.de

GINKO Berlin gGmbH
 یک مرکز متاس وBorkumer Straße محل مالقات

.مشاوره برای افراد دارای مشکالت روانی و اجتامعی است

Borkumer Straße 19
Berlin 13581
030 3331 055
brix@ginko-berlin.de
www.ginko-berlin.de/index.php/	
angebote/treffpunkt-borkumerstrasse/wer-wir-sind
Vivantes Krankenhaus Spandau

-  تیراپی روانی و سیاکوسوماتیک،طب روانی

Memory Clinic
Neue Bergstraße 6
Berlin 13585
(030) 1301 3300 1
www.vivantes.de/fuer-sie-vor-ort/	
klinikum-spandau/fachbereiche/
kliniken/psychiatrie-psychotherapieund-psychosomatik
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مشاوره برای کسانیکه آسیب شدید دیده
اند «تروما»
Zentrum ÜBERLEBEN

مرکز( Zentrum ÜBERLEBENقبال مرکز معالجه
قربانیان شکنجه) از بازماندگان شکنجه و خشونت
های جنگی به سطح ملی و بین املللی حامیت می
کند .حامیت در ساحات طبی ،معالجه روانی ،کار
اجتامعی و ادغام

Turmstraße 21
Berlin 10559
030 3039 060
info@ueberleben.org
www.ueberleben.org

 XENIONکمک های روانی اجتامعی برای کسانیکه
زیر تعقیب سیاسی استند
شعبه تخصصی برای پناهندگان آسیب دیده
و قربانیان خشونت بزرگ ،شبکه برلین برای
پناهندگانیکه به حفاظت خاص نیاز دارند

Paulsenstraße 55–56
Berlin 12163
030 3232 933
info@xenion.org
www.xenion.org

اوقات کارتلیفونی
دوشنبه تا جمعه  12:00–10:00بجه
وقت مالقات نظر به قرار
ترجامن ها برای هر زبان ها
موجود اند.
Caritas Berlin e.V.

شناسایی ،مشاوره و حامیت از پناهندگانیکه به
حفاظت خاص نیاز دارند
خانه M
Turmstraße 21
Berlin 10559
44

0177 5300 0671
030 6663 3142
o.salem@caritas-berlin.de

عربی ،فارسی ،اردو ،روسی
اوقات کار
دوشنبه تا جمعه  20:00–8:00بجه

مشاوره در موردامراض اعتیاد
ناحیه شپنداو یک نقشه معلوماتی بنام «جلوگیری از
اعتیاد و کمک برای معتادین» به زبان های مختلف
تهیه کرده است.
	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

اداره خدمات روانی اجتامعی در شپنداو

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

اوقات مالقات آزاد
پنجشنبه  18:00–16:00بجه
قرار مالقات تلیفونی
دوشنبه ،سه شنبه ،پنجشنبه و جمعه 14:00–9:00
بجه
مرکزخدمات بحران در برلین
موقعیت Spandau
کمک عاجل و مسلکی برای مریضان روانی ،وابستگان
آنها و دیگر افراد مرتبط در وقت بحران های روانی
اجتامعی و حالت های اضطراری روانی و روحی
Charlottenstraße 13
Berlin 13597
030 3906 330
روزانه  24:00–16:00بجه

نوکریوالی شبانه و روزانه همه مراکز خدمات

به شپنداو خوش آمدید

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

بحران در برلین

030 3906 300

 بجه24:00–16:00 روزانه

www.berliner-krisendienst.de

پرستاری و مراقبت
مرکز پرستاری و مراقبت در شپنداو
 مشاوره و حامیت در مورد پرستاری و،معلومات
مراقبت

www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Kladow
Parnemannweg 22
Berlin 14089
030 90279 2026
030 90279 7560
Rathaus Spandau
Galenstraße 14
Berlin 13597
030 2398 5597
info@arge-psp.de
Rohrdamm
Rohrdamm 83
Berlin 13629
030 2579 4928 1
030 2579 4960 281
info@pflegestuetzpunkt-	
siemensstadt.de
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Caritas

مشاوره برای جوانان و اعتیاد شپنداو
Hasenmark 3
Berlin 13585
030 6663 3630
www.caritas-berlin.de	
Vista Spandau

مرکز مشاوره برای افراد معتاد به رشاب و داروها در
شپنداو

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

اداره رفاه جوانان شپنداو
مرکز مشاوره تربیه و مشاوره خانواده
 مشکالت زندگی،کمک در زمان مشکالت شخصی
خانوادگی و اختالالت در کودکان و نوجوانان
Carl-Schurz-Straße 2–6
Berlin 13597
030 90279 2448

10
اوقات فراغت ،فرهنگ و
مذهب
شپنداو انواع مختلف عرضه های فرهنگی
مانند سینام ها ،تئاتر ،موزیم ها را ارائه
میکند.
جشنواره ها و محافل بزرگ در ساحه بازی
ها ،ورزش و فرهنگ موجود است .شام
میتوانید معلومات بیشرت را در این مورد در
راهنام شپنداو و یا در "معلومات توریستی
 /خانه گوتیک" بدست آورید .مراکز ناحیوی،
مراکز خانوادگی ،مراکز تفریحی جوانان و
کلپ ساملندان ،فعالیت های گوناگون را برای
باشندگان محله و برای گروپ های مطلوبه
عرضه میکنند.

تحت لینک زیر بروشورهای "شپنداو سامل و اجتامعی"،
"عرضه ها برای والدین و زنان حامله وبرای خانواده
های با نوزادان و کودکان خردسال " و "راهنام برای
کمک خودی شپنداو" را بدست آورده میتوانید.
	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

حت لینک زیر بروشور های بنام «فعال پیر شدن در
شپنداو»

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

عرضه های اضافی برای ساعت تیری را میتوانید تحت
لینک های زیر پیداکنید.

	www.gotischeshaus.de/tourist-info

مراکز خانوادگی را می توانید در صفحه "کودکان" در
صفحه  31پیدا کنید.

مراکز ناحیوی
محل مالقات برای افراد نسل های مختلف و فرهنگ
های مختلف
انجمن مرکز ناحیوی برای امورعامه

Obstallee 22d
Berlin 13593
030 3634 112
sperling@gwv-heerstrasse.de
zaidi@gwv-heerstrasse.de
	www.gwv-heerstrasse.de
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به شپنداو خوش آمدید

„Zuversicht“ مرکز ناحیوی
Brunsbütteler Damm 312
Berlin 13591
030 2219 0596

Siemensstadt Casa e.V. دفرتناحیوی
Wattstraße 13
Berlin 13629
030 8172 4570
stadtteilbuero@casa-ev.de

کلپ ها و محل مالقات ساملندان

برای عرضه های جداگانه در روز و یا شب اتاق های

تحت لینک زیر متام کلپ ها و محل مالقات ساملندان
.در شپنداو و عرضه های آنها پیدا خواهید کرد

. در دسرتس هستندRohrdamm 23 اضافی در

www.berlin.de/ba-spandau/politik-	
und-verwaltung/aemter/amt-fuersoziales/artikel.292592.php

Südpark کلپ ساملندان
Weverstraße 38
Berlin 13595
030 3628 6799
sk_suedpark@web.de
Lindenufer کلپ ساملندان
Mauerstraße 10a
Berlin 13597
030 3360 7614
sk_lindenufer@web.de

محل مالقات ساملندان در خانه ساملندان

Maulbeerallee 23
Berlin 13593

Seniorentreff
Haselhorster Damm 9
Berlin 13599
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Paul-Schneider-Haus –مرکز همسایگی
Spandau Mitte
Schönwalder Straße 23
Berlin 13585
030 6706 0511
http://paul-schneider-haus.de/#psh	
Haselhorst انجمن ناحیوی برای امورعامه
Burscheider Weg 21
Berlin 13599
030 3345 151
030 3513 2236
info@gwv-haselhorst.de
/www.gwv-haselhorst.de

 خانه برای-مرکز ناحیوی در کلیسای پاول گردهارد
چند نسل

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

تغارف تاقوا، بهذم و گنهرف

030 90279 5550
bibliothek@ba-spandau.berlin.de
www.berlin.de/stadtbibliothek-	
spandau/bibliotheken/kinder-undjugendbibliothek
Falkenhagener Feld کتاب خانه ناحیوی
Westerwaldstraße 9
Berlin 13589
030 6040 0687
bibliothek-falkenhagener-feld@ba-	
spandau.berlin.de
Haselhorst کتاب خانه ناحیوی

Gartenfelder Straße 104
Berlin 13599
030 90279 8690/-93
030 90279 8694
bibliothek-haselhorst@ba-spandau.	
berlin.de

Heerstraße کتاب خانه ناحیوی
Obstallee 22f
Berlin 13593
030 3631 091
bibliothek-heerstraße@ba-spandau.	
berlin.de
Kladow کتاب خانه ناحیوی
Sakrower Landstraße 2
Berlin 14089
030 8161 5889
bibliothek-kladow@ba-spandau.berlin.de	
Spandau کتاب خانه ناحیوی
Carl-Schurz-Straße 13
Berlin 13597

محل مالقات ساملندان در خانه ساملندان

Freudstraße 11–13
Berlin 13589

محل مالقات ساملندان در خانه ساملندان

Ruhlebener Straße/Stichstraße 1
Berlin 13597

محل مالقات ساملندان

Hohenzollernring 105
Berlin 13585

کالج مردمی
کالج مردمی شپنداو

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

کتاب خانه ها
کتاب خانه های مراکز ناحیوی

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

کتاب خانه کودکان و جوانان

Carl-Schurz-Straße 13
Berlin 13597
030 90279 5512
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Berlin 13595
0162 3282 865
r.rosendahl@melanchthon-kirche.de

اوقات کار
 بجه18:00–15:30 دوشنبه
Gatow-Kladow اتحادیه خوش آمدید

اتحادیه خوش آمدید شبکه ای از افراد متعهد از
. در جنوب شپنداو استKladow  وGatow
willkommensbuendnis-gatow-	
kladow@web.de

کلپ های ورزشی
اکرث فعالیت های ورزشی در آملان در کلپ های
 شام می، باحق الشمول کم.ورزشی صورت میگیرند
، باسکتبال،توانید به طور منظم ورزش کنید(فوتبال
 معلومات مفصل در مورد عرضه.) شنا و غیره،کاراته
های ورزشی ها و یک دید کلی بر کلپ های ورزشی
در شپنداو را میتوان در ویب سایت فدراسیون ورزش
:.شپنداو پیدا کرد-ساحه برلین
www.bezirkssportbund-spandau.de

Berlin فدراسیون ورزش
Priesterweg 6
Berlin 10829
030 5552 5356
0152 5571 0048
shampe@lsb-berlin.de
www.lsb-berlin.net/sportangebote

030 90279 5530
fahrbibliothek@ba-spandau.berlin.de
www.berlin.de/stadtbibliothek-	
spandau/bibliotheken/fahrbibliothek

مکاتب موزیک
مکتب موزیک شپنداو

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

فعالیت های داوطلبانه
Falkenhagener Feld  مدیریت محلهBENN پروژه
West
Kraepelinweg 3
Berlin 13589
030 3036 0802
030 3036 0800
BENN.im.Falkenhagener.Feld@	
gesopmbh.berlin
www.gesbit.de

تیم ویلهیلم شتد

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

مالقات با پناهندگان در قهوه خانه انرتناسیونال
Pichelsdorfer Straße 79
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سازمان های خودی مهاجرین
سازمان رفاه و جوانان انجیلی

Brüderstraße 28
Berlin 13595
030 3510 2400
030 3510 2401
wohnungen-fuer-fluechtlinge@ejf.de

مشاوره
	دوشنبه  12:00–9:00بجه (فرانسوی ،عربی،
روسی ،رصبی ،بوسنی و کرواتی)
سه شنبه  12:00–9:00بجه (دری ،کردی ،ترکی،
روسی)
	چهارشنبه  12:00–9:00بجه (فارسی ،کردی،
ترکی ،عربی ،اردو)
پنجشنبه 12:00–9:00
انجمن دوستی عرب و آملان

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

اتحادیه همکاری آملان-رصبستان
0170 2113 528
sdg-berlin@web.de
www.sdg-berlin.de.tl
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جوامع مذهبی و فلسفی
قانون اساسی آملان آزادی مذهب را تضمین می کند.
مردم می توانند آزادانه دین خود را انتخاب کنند .در
شپنداو کلیساها و جوامع مذهبی مختلف وجود
دارند.
یک دید کلی بر فهرست جوامع مذهبی و فلسفی
در ناحیه ما را میتواند در ویب سایت کمیشرن برای
کلیسا و جوامع مذهبی و فلسفی یافت شود.
	www.berlin.de/sen/kultur/religion-
weltanschauung/artikel.101987.php

تحت لینک زیر شام میتوانید معلومات مخترص درین
مورد را از کمیشرن کاتولیک و انجیلی برای کلیسا و
جوامع مذهبی و فلسفی دریافت کنید:
•اسالم گرائی در آملان
•شاهدان یهوه
•بنیادگرایی مسیحی
برای دانلود به زبان های آملانی ،انگلیسی ،فرانسوی،
رصبی ،عربی ،فارسی ،پشتو ،اردو
	www.ezw-berlin.de/html/8236.php

11

ناحیه شپنداو نقشه اضطراری را به زبان های مختلف
در اختیار شام قرار میدهد.
	www.berlin.de/ba-spandau/service/
publikationen/artikel.234109.php

حاالت عاجل و
بحران ها

منره های تلیفون عاجل بیست و
چهارساعته

کمک و حامیت وجود دارد.

متاس عاجل پولیس
110

اطفائیه/داکرت عاجل
112

نوکریوالی داکرتان اطفال
030 3100 31

نوکریوالی داکرتان دندان

030 8900 4333

– BIG Hotlineکمک در وقت خشونت خانگی علیه
زنان
کمک برای زنان و کودکان در وقت خشونت خانگی
پیداکردن پناهگاه های زنان
030 6110 300
www.big-hotline.de

تلیفون کمک برای زنان حامله در حالت خطر  -بدون
گرفنت نام و مطمنئ
 0800 4040 020رایگان

	www.bafza.de/aufgaben/
hilfetelefon-schwangere-in-not.html

به زبان های مختلف
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حاالت عاجل و بحران ها

مرکزخدمات بحران برلین ،محل شپنداو
کمک عاجل و مسلکی برای مریضان روانی ،وابستگان
آنها و دیگر افراد مرتبط در وقت بحران های روانی
اجتامعی و حالت های اضطراری روانی و روحی
	030 3906 330
 16:00–24:00 Uhrهنازور
	030 3906 300
 24:00–16:00 Uhrهنازور
www.berliner-krisendienst.de

مرکزخدمات عاجل برلین ،حفاظت کودکان
تلیفون عاجل برای حفاظت کودکان
(به زبان های مختلف)
( 030 6100 61خدمات عاجل کودکان  -برلین)
( 030 6100 62خدمات عاجل نوجوانان -
برلین)
( 030 6100 63خدمات عاجل دخرتان  -برلین)
	www.berliner-notdienst-
kinderschutz.de

تلیفون کمک و مراقبت معنوی اسالمی
«تلیفون کمک و مراقبت معنوی اسالمی» روزانه 24
ساعت مشاوره در عرصه کمک و مراقبت معنوی ارائه
میکند.
030 4435 0980
030 4435 0982 9
info@mutes.de
www.mutes.de

	عربی ،اردو ،انگلیسی ،مراکش ،عربی

منره های تلیفون عاجل در ناحیه شپنداو
خدمات بحران اداره رفاه جوانان شپنداو
آسیب پذیری مشکوک نوزادان ،کودکان و نوجوانان،
جلوگیری از خشونت و مداخله در بحران
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030 90279 5555
	030 6100 66
( Hotlineتلیفون عاجل برای حفاظت کودکان
خارج از ساعات کار)
	www.berlin.de/ba-spandau/politik-und-
/verwaltung/aemter/jugendamt

اوقات کار
دوشنبه تا جمعه  18:00–8:00بجه
اداره صحت شپنداو
خدمات مرکزی روزانه در خدمات مراقبت صحی
کودکان و نوجوانان در وقت آسیب زدن به نوزادان و
کودکان خوردسال
030 90279 5502

دوشنبه تا جمعه  16:00–8:00بجه
Sibuz Spandau

خدمات مشاوره توسط روانشناسان مکاتب برای
جلوگیری از خشونت و مداخله در بحران برای
متعلمین ،والدین و کارکنان مکاتب عرضه میگردد.
030 90279 5850

اوقات کار
دوشنبه تا پنجشنبه  15:00–9:00بجه
جمعه  13:30–9:00بجه
مراکز پولیس در شپنداو
هامهنگ کننده برای "خشونت خانگی"" ،افرسان
حفاظت از قربانیان" و "استاکینگ" در مدیریت 2

	030 4664 2042 20
دوشنبه تا جمعه  14:00–8:30بجه
	( 030 4664 2217 00مدیریت ,2
)Abschnitt 21, Moritzstraße 10
	( 030 4664 2237 00مدیریت  ,2سمت 23
)Schmidt-Knobelsdorf-Straße 27

به شپنداو خوش آمدید

( Dir 2 K AGIAساحه کار وظایف بین الفرهنگی)
کارکنان  AGIAدر ارتباط نزدیک با انجمن ها ،با بنیاد
های جوامع مذهبی هستند که توسط مهاجران یا
برای مهاجرین اداره می شوند .با فعالیت های خود
در این شبکه آنها سهم مهمی را در ارتباط خوب بین
فرهنگ ها و نهادها ایجاد می کنند.
آنها همچنان با ادارات و مقامات متاس برقرار می
کنند تا همکاری خوب در بین این ادارات صورت
گیرد .ماموران پولیس ،که آموزش خاص دیده اند،
مانق از ارتکاب جرم های جنائی و تخلف میشوند .
Moritzstr. 10
Berlin-Spandau 13597
030 4664 2702 00
joerg.zillmann@polizei.berlin.de
Eulalia Eigensinn e.V.

کمک خودی و مشاوره برای زنان

	030 3351 191
www.eulalia-eigensinn.de

HÎNBÛN

مرکز آموزشی و مشاوره برای زنان و خانواده های آنها
030 3366 662
www.hinbun.de

منرات تلیفون عاجل در متام برلین
مرکز حفاظت کودکان
مشاوره و کمک در وقت درگیری های خانوادگی

0800 1110 444
دوشنبه تا جمعه  20:00–9:00بجه
www.kinderschutz-zentrum-berlin.de

انجمن حفاظت کودکان آملان
کمک و مشاوره در وقت بحران و خشونت در
خانواده
LV Berlin e.V.

030 4580 2931
www.kinderschutzbund-berlin.de

 Wildwasserانجمن کاری برای دفع سوء استفاده
جنسی از دخرتان
	 (030 4862 8222مراکز مشاوره برای دخرتان)
	( 030 6939 192حامیت برای زنان * و ترانس *)
www.wildwasser-berlin.de

بچه های برلین
کمک به پرسان در خشونت جنسی
030 2363 3983
www.berlinerjungs.org

مترکز باالی کودک
کمک های اجتامعی درمانی برای کودکان ،نوجوانان و
اعضای خانواده آنها در صورت سوء استفاده جنسی
030 2828 077
www.kind-im-zentrum.de
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مسئولیت نرشاتی
به شپنداو خوش آمدید
راهنام برای مهاجران
– – دری
 چاپ.1

2018  می،برلین

نارش

برلین-اداره ناحیوی شپنداو

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

تیم تحریر

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

طرح و دیزاین

ariadne an der spree GmbH

به شپنداو خوش آمدید

Neuhland e.V.

کمک به کودکان و نوجوانان که قصد خودکشی دارند
030 8730 111
www.neuhland.net

اوقات کار
دوشنبه تا جمعه  18:00–9:00بجه
آمبوالنس برای حفاظت از خشونت
مستند ساخنت زخم های شام از نگاه طب عدلی -
رایگان این به حیث یک ثبوت در محکمه استفاده
شده میتواند ،احیانا اگر بعدا شام درخواست پیگری
جنایی این موضوع را بکنید.
030 4505 7027 0
https://gewaltschutzambulanz.
_charite.de/angebot_der
/gewaltschutzambulanz

همبستگی مردمی LV Berlin e. V.

مشاوره برای مردان  -در برابر خشونت

Tieckstraße 41
Berlin 10115
030 7859 825
030 2888 5822
	maennerberatung@volkssolidaritaet.de
	www.volkssolidaritaet.de/berliner-
volkssolidaritaet/beratung-hilfe/
beratung-fuer-maenner-gegen/gewalt

مراقبت در وقت احتیاج
مرکز مشاوره و شکایت در وقت مشکالت و خشونت
در مراقبت ساملندان
030 6959 8989
www.pflege-in-not.de

کمک به قربانیان برلین
مرکز مشاوره برای قربانیان جرایم برای زنان و مردان،
در متام جرایم
030 3952 867
www.opferhilfe-berlin.de

مرکز برای جلوگیری از خشونت در برلین ()BZfG

توسعه دادن دیدگاه برای زندگی بدون خشونت
030 9561 3838
www.bzfg.de
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شاروالی شپنداو

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

متام معلومات بدون تضمین اند

