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Thông tin cho những người tị nạn 
 

 
Kính chào! 
 
Ngài đang sinh sống tại Berlin và được nhận tiền chợ cấp tị nạn? 
Ngài thuộc về một trong những nhóm người sau đây?  
 

• Người tàn tật 
 

• Người cao tuổi 
 

• Phụ nữ mang thai 
 

• Cha mẹ đơn thân cùng với trẻ con thành niên 
 

• Trẻ con thành niên  
 

• Những người phải trải qua tra tấn, hiếp dâm hoặc những điều liên quan đến  
bạo lực tâm lí, thể chất hoặc là tình dục  

 
• Những người bị rối loạn tinh thần 

 
• Nạn nhân liên quan đến buôn bán con người và 

 
• Phụ nữ và trẽ em bị cắt bộ phận sinh dục nữ 

 
 
Ngài sẽ được hưởng sự tư vấn về những điều cung cấp về vật chất và sức khỏe. Những 
chỗ chuyên gia tư vấn sẽ cấp cho ngài giấy chứng nhận gọi là: "Cần sự bảo vệ đặc biệt" 
(Besondere Schutzbedürftigkeit). Tư vấn này sẽ không dẫn đến yêu cầu bồi thưởng giấy 
phép cư chú tại Berlin hoặc Liên Bang Đức. 
Đằng sau ngài sẽ tìm được một trong những tổ chức tư vấn chuyên gia tại Berlin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



o   Chuyên gia cho những phụ đơn thân với trẻ con 
thành niên và phụ nữ mang thai: 
Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
MigrantInnen (KuB) e.V. 
 
Giờ đàm thoại: 
Thứ hai/ba/năm/sáu 10:00-13:00 giờ, 
và theo quộc hẹn 
Địa chỉ: Oranienstraße 159, 10969 Berlin 
Điện thoại: (030) 614 94 00 

 
 

Cách đến:  
U8 Moritzplatz 
Bus M29 Moritzplatz  

 
 

o   Chuyên gia cho những người tị nạn bị tàn tật và 
những người tị nạn cao tuổi: 
Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben 
behinderter Menschen e.V. (BZSL e.V.) 
 
Giờ đàm thoại: Phải làm quộc hẹn 
Địa chỉ: Gustav-Adolf-Str. 130 (tầng 4) 13086 Berlin 
Điện thoại: (030) 440 54 424 
 

 
 

Cách đến: 
S-Bahn: Prenzlauer Allee,  
Bus: 156 Wigandstaler Straße 
 

o   Chuyên gia cho những người sống sót bị chải 
qua bạo lực tra tấn và chuyên gia trẻ con thành 
niên tị nạn:  
XENION, Psychologische Hilfen für politisch 
Verfolgte e.V. 
 
Giờ đàm thoại: Phải làm quộc hẹn 
Địa chỉ: Paulsenstraße 55/56, 12163 Berlin 
Điện thoại: (030) 323 29 33 

 
 
 

Cách đến: 
U1 Rathaus Steglitz 
S1 Rathaus Steglitz  
Bus: X83 Schmidt-Ott-Straße 
 

o   Chuyên gia cho những người tị nạn bị tổn 
thương và nạn nhân của bạo lực 
Chuyên gia cho trẻ em thành niên tị nạn: 
Zentrum Überleben (bzfo-zfm) 
 
Giờ đàm thoại: Thứ ba/năm 9:00-12:00 giờ 
Địa chỉ: Turmstraße 21, Haus K, 10559 Berlin 
Điện thoại: (030) 303 90 654 
 
 
 

Cách đến: 
U9 Turmstraße 
S-Bahn: Bellevue 
Bus: M27 Turmstraße 
101 Turmstraße  
187 Turmstr./Lübeckenstr.  
245, TXL, Kleiner Tiergarten 
 
 

o   Chuyên gia cho những nạn nhân liên quan đến 
buôn bán con người: 
Ban Ying. Beratungs- und Koordinationsstelle gegen 
Menschenhandel 
 
Giờ đàm thoại: Phải làm quộc hẹn 
Địa chỉ: Anklamer Straße 38, 10115 Berlin 
Điện thoại: (030) 440 63 73 
 

Cách đến:  
U8 Bernauer Straße 

 


