
Bengîbûn û Madeyên Narkûtîk 
Kî dikare alîkariyê bike?
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Xwînerê/a hêja,
gelo kesek ji xizmên te heye ku bi mesrefa elkol, Madeyên 
Narkûtîk an Madeyên Narkûtîk ên neqanûnî ketibe (hatibe 
girêdayîn)? Û gelo tu bi xwe tûşî pirsgirêka Madeyên 
Narkûtîk bûyî? Gelo hewcetiya te bi kesek ra heye ku 
rawêjkariyê bide ber destê te, li kêleka te be û alîkariya 
te bike?

Em te han didin ku ji riya vê bangewazî û broşûrê bijareyên 
rabêjkariyê û yên dermanî ku em li Bêrlînê didin ber destê 
te bi kar bînî. 

Alîkariya jibo terikandina bengîbûnê/pêketinê ya Bêrlînê 
dikare di vê rêkê da hevrêtî û alîkariya te bike. Ev saziya 
alîkariya kesên ku bemgî an girêdayî ne an li ber gefa vê 
pirsgirêkê ne dike. Tu li vê bangewaziyê dikarî navnîşan 
û rênimûniyên saziya alîkariya bengî/pêketiyan a Bêrlînê 
bibînî.

Niha dikarî dest pê bikî û yekem pêngavê rabikî. Alîkariya 
ku hewcetiya te pê heye werbigire. 

Di rêka ku pêngavan radikî ji te ra hêz û wêrekiyê hêvî 
dikim.

Digel Rêz û Silavan

Kirîstîne Kûhler Azara 
Nûnera Dermên ya Eyaletê

Kirîstîne Kûhler Azara 
Nûnera Dermên ya Eyaletê
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Ez dikarim çi karî bikim? 

 ” Ji ber vexwarina elkolê êdî zarokên 
min naxwazin ku digel min bin.

 ” Ji dema mirina mêrê xwe min kul 
û keserên xwe bi saya bikaranîna 
hebikan (pill) aram kir.

 ” Ez nikarim bêyî bikaranîna Kokayînê 
kêfxweş bim.

 ” Di rastiyê da dikarim bêyî wê bijîm, 
lê carna li ber wê çûk li erdê datînim 
(teslîm dibim) û her şevê piyaleyek 
vedixwum. Heta carna du piyaleyan.

 ” Hevalê/a min dibêje ku ez gellek 
hebikan dixwum û bengî me.

 ” Ji dema ku hevjînê/a min ji nû va 
vexwarin dest pê kiirye, li terikandina 
wî/ê difikirim.

 ” Carna ez bêyî handêrekê nikarim 
xebata xwe pêk bînim.

 ” Min ji ber bengîbûnê şola xwe ji dest 
da û niha jî min hemî tiştên xwe 
yên bihadar firotine û hertim tûşî 
pirsgirêkên malî dibim.

 ” Ez zanim ku bengî/pêketî me – Heta 
24 saetan jî bêyî Madeyên Narkûtîk 
nikarim li ber xwe bidim.

 ” Sibehê heta ku cixareyekê nekişînim 
nikarim ji nivînan derkevim.

 ” Kes nizane ez bi çi pirsgirêkan ra 
rûbirû me – Lewma li malbat, dost û 
hevkarên xwe derewan dikim.

Gelo tu an xizmên te tûşî van pirsgirêkan in? 

Gelo dixwazî li vî warî da karekî bikî?

Alîkariya pêşketî werbigirî!
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Kî dikare alîkariya min bike?
Rêka vegeriyana ser jiyana bêyî bengîtiyê 
bi têgihîştina vê yekê ku ku pirsgirêka te 
ya bengîbûnê heye û qebûlkirina vê rastiyê 
ku hewcedara alîkariyê yî, dest pê dike. Tu 
dikarî li ciyê xwe ji navenda rawêjkariya 
terikandina bengîtiyê/pêketinê ya Bêrlînê 
alîkariyê werbigirî. 

Ewna li her derê li ber destan in; Rawêjkarî 
jibo te û xizmên te belaş e. Dikarî di yekem 
peywendiyê navê xwe nebêjî. 

Kedkarên navenda şêwirîna Madeyên 
Narkûtîk ji kesên pispor ji wan 
hawargihanên civakî, derûnpizişk û 
derûnnas in. Şêwirîn nepenî ye – Bêyî 
rezamendiya te ti zanyariyek li bara te 
nakeve ber destê kesên din. 

Jibo diyarkirina dema serîlêdanê 
peywendiyê bigir an di sateen şêwirînê 
serî lê bide. Herçi zûtir, çêtir. Her 
çiqas bengîbûn û pêketin zûtirkê were 
dermankiirn, rehettir dikarî jê bifilitî.

Her viha: Kesên din jî pirsgirêka xwe ya 
bengîbûn/pêketinê hene. Her salê zêdetir 
ji 21 hezar kesî li navendên terikandina 
bengîtiyê/pêketinê yên Bêrlînê alîkariyê 
werdigirin. Her kes bêyî berçavgirtina 
temen, derhat, cinsiyet, netewe û ola xwe 
şêwirînê werdigire.

Li rûpelên din dikarî navendên dermanî li 
ciyê mayîna xwe peyda bikî.

Navendên şêwirîna bengîtiyê/pêketinê çi cure xizmetan raber dikin:

• Rabêjkarî, Zanyarî, Baldariya demdirêj
• Alîakriya berdewam bi awayê serpêyî an razandin an kiryarên dermanî
• Şêwirîna piştî dermanê
• Bicihkirina li komên xwehawargihaniyê/xwe alîkariyê
• Şêwirîna jibo bengiyên sûcdar li navendên perwerdekirina nû
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Navnîşanên navendên terikandina bengîtiyê

Charlottenburg–Wilmersdorf

Şêwirîna elkol û Madeyên Narkûtîk Wilmersdorfer Straße 50/51
Telefonê 34 80 09 48

Almanî, Inglîsî, 
Fransî

Şêwirîna elkol û Madeyên Narkûtîk 
Wilmersdorf – PBAM

Holsteinische Straße 38
Telefonê 23 62 13 33 Almanî, Inglîsî

Şêwirîna ciwanan û bengîtî a Logln‘ê Kaiser-Friedrich-Straße 82
Telefonê 2 33 24 03 00 Almanî, Inglîsî

Friedrichshain-Kreuzberg

Rawêjkariya Bengîtiyê/Pêketinê Finowstraße 39
Telefonê 2 91 16 92 Almanî, Inglîsî

Navendên rawêjkariya jibo pêketiyên bi  
elkolê û Madeyên Narkûtîk

Segitzdamm 46
Telefonê 6 14 30 56 Almanî, Inglîsî

Misfit – Şêwirîna li bara bengîtî û  
Madeyên Narkûtîk

Cuvrystraße 1
Telefonê 69 81 40 0,  
69 81 40 15 (Rûsî/Tirkî)

Almanî, Inglîsî,  
Rûsî, Tirkî

Lichtenberg
Dermana Peywendiya Bengîtiyê ya 
Lichtenberg‘ê

Möllendorffstraße 59
Telefonê 5 56 80 40 Almanî

Dermana bengîtiyê ya Hohenschönhausen‘ê Oberseestraße 98
Telefonê 9 02 96 49 11 Almanî

Marzahn-Hellersdorf
Navenda dermankirin û şêwirîna bengîtiyê 
Marzahn-Hellersdorf

Alt-Marzahn 59
Telefonê 5 49 88 63 Almanî, Rûsî

Dermankirina bengîtiyê û Madeyên Narkûtîk 
Marzahn-Hellersdorf

Allee der Kosmonauten 47
Telefonê 2 90 27 81 81, 
2 90 27 81 71 (Rûsî)

Almanî, Inglîsî,  
Rûsî, Okraynî

Mitte

Navenda şêwirîna elkol û Madeyên Narkûtîk Stromstraße 47
Telefonê 2 24 45 11 00

Almanî, Inglîsî, 
Fransî, Holandayî, 
Spanyayî, Tirkî

Rawêjkariya Bengîtî, û Madeyên Narkûtîk 
taybetî jinan

Nazarethkirchstraße 42
Telefonê 4 55 20 93 Almanî, Inglîsî

Dermankirina peywendiya Bengîtiyê/Pêketinê 
„Große Hamburger 18“

Große Hamburger Straße 18
Tel. 6 66 33–400 / –401 Almanî
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Neukölln

Dermankirina bengîtiyê ya Canfamilia‘yê Lahnstraße 84
Telefonê 6 89 77 29 00

Almanî, Inglîsî, Polayî 
(Lehistanî), Tirkî

Dermankirina bengîtiyê ya Canfamilia 
Gropiusstadt‘ê

Ulrich-von-Hassell-Weg 7
Telefonê 34 33 84 77 Almanî

Pankow

STAB Suchtberatung Pankow Arkonastraße 45–49
Telefonê 47 59 820 Almanî, Inglîsî, Rûsî

Dermankirina Serpêyiya (Bêyî razandinê) ya 
bengîtiyê ya Pankow‘ê

Erich-Weinert-Straße 145
Telefonê 44 71 110 Almanî, Inglîsî

Reinickendorf

Şêwirîna Madeyên Narkûtîk a Bakûr Alt-Reinickendorf 23/24
Telefonê 4 93 80 88 Almanî, Inglîsî

Navenda peywendî û rawêjkariyê ya 
Rettungsring‘ê

Backnanger Straße 9
Telefonê 40 53 31 76 Almanî, Inglîsî

Nordpassage 
Rawêjkariya terikandina elkolê jibo ciwanan

Alt Reinickendorf 23–24
Telefonê 4 93 80 88 Almanî

Spandau

Rawêjkariya bengîtî û ciwan Hasenmark 3
Telefonê 66 63 36 30 Almanî, Inglîsî

Rawêjkariya elkol û Madeyên Narkûtîk a 
Spandau‘yê

Carl-Schurz-Straße 31
Telefonê 3 55 30 87 70 Almanî, Inglîsî

Steglitz-Zehlendorf
Dermankirina peywendiya bengîtiyê ya Königs-
berger 11‘ê

Königsberger Straße 11
Telefonê 6 66 33 90 Almanî, Inglîsî

Tempelhof-Schöneberg

Navenda şêwirîna elkol û Madeyên Narkûtîk Tempelhofer Damm 129
Telefonê 2 33 24 02 60

Almanî, Inglîsî,  
Îtalyayî

FAM – Jin, elkol, derman û Madeyên Narkûtîk Merseburgerstraße 3
Telefonê 7 82 89 89

Almanî, Inglîsî, Rûsî, 
Okraynî

Navenda xizmetên awarte yên Madeyên Nar-
kûtîk û Alîkariya jibo terikandina bengîtiyê

Genthiner Straße 48
Tel. 23 32 40–200 / –201 Almanî, Inglîsî

Treptow-Köpenick
Navenda şêwirîna elkol 
Û Madeyên Narkûtîk a Köpenik‘ê

Radickestraße 48
Telefonê 65 07 00 80 Almanî
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Çi alîkariyê dikarim werbigirim?
Navenda alîkariya jibo terikandina bengîtiyê ya Bêrlînê bereyeke zêde ya alîkariyan 
raber dike: Ji dermankirina seretayî bigir heta dabînkirina cih. 

Bidestxistina van alîkariyan piranî ji riya navendên şêwirîna terikandina bengîtiyê li 
taxan tê birêxistinkirin. Kedkarên wir li bara cûreyên alîkariyên ku divê werbigirî rê 
nîşanî te didin: Piştra te dişînin navendê.

Li vir! Navenda herêmî 
ya şêwirîna terikandina 

bengîtiyê

Ez ji ku dikarin alîkariyê 
werbigirim?

Navenda alîkariya jibo terikandina bengîtiyê ya Bêrlînê xizmetên jêr radest dike:
• Alîkariya jibo derbaskirina qeyranê

• Serşok/Hemam
• Navenda şûştin akican û  

hişkiirna wan
• baldariyên doxtorî
• alîkariya qanûnî
• Odeyên bikaranîna dermanê

• Şol û bikarwergirtin
• Terikandin, Jinavbirina jehrê
• Alîkariya bo xwe
• dermankirina seretayî û serpêyî an 

razandina li nexweşxaneyê
• Tiştin dewsa Madeyên Narkûtîk
• Dabînkirina şûnê
• Babetên din
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Di rewşa awarte û  
qeyranî da divê meriv çi bike?
Madeyên Narkûtîk renge bertekên tund ên bedenî û derûnî bi xwe ra bînin. Di rewşên 
awarte da bilez digel reqeman têlêfona 112 ya Emergenciyê peywendî bigir! Di dema 
peywendîgirtinê da nîşaneyan rave bike – Û eger dizanî ji wan ra bêje ku te çi cure 
madeya narkûtîk (Wek mînak elkol, Hêroyîn) bi kar aniye. Her viha: Doxtorên navenda 
Emergenciyê wekî doxtorên din dikevin bin qanûna parastina nepeniyan.

Heta ku dikarî derdora xwe bêdeng ragire û eger pêkan e alîkariyên seretayî bi kar 
bîne. Wek mînak kesên hişiyar (Ranezayî) hişyar ragire; Kesên bêhiş ji aliyê kêlekê va bi 
awayekî bê liv û tevger razîne û serê wan hinekî bikişîne.

Rawêjkarî û alîkariya şev û rojî (Herdemî)

Xizmetên awarte yên Madeyên 
Narkûtîk
Telefonê 19237
Serîlêdana lezgîn di hin babetan ji wan 
jibo terikandinê bo avahiyên taybetî 
xwedankirina xwebexşên terikandina 
bengîtiyê.

Civaka alîkariya bo xwe jibo 
terikandina bengîtiyê ya 
Synanon‘ê
Telefonê 55000 0
wergirtina lezgîn di heyama şev û rojê

Rehetiya manewyiya 
misilmanan „Muslimisches 
Seelsorgetelefon“ (MuTeS) 
Telefonê 443 509 821

Têlêfona bi zimanê rûsî 
„Russischsprachige 
Telefonseelsorge Doweria“ 
Telefonê 440 308 454

Xizmetên awarte yên Bêrlînê
Telefonê 39063–10, –20, –30, 
... –90 
• li 9 şûnan,
• şêwirîna hizûrî û têlêfonî, 
• opêrasiyonên gerok (Mobile) 

Rehetiya manewiya 
kilîseya Bêrlînê „Kirchliche 
Telefonseelsorge Berlin“
Telefonê 0800 111 0 222
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Madeyên Narkûtîk çi ne û çawa bandor dikin?
Madeyên Narkûtîk (Yanê dermanên narkûtîk) hin madeyên bi bandora rewanî (derûnî) 
ne ku li ser tevgerên mejî bandor dikin û hin guhertinan li ware têgihîştin, fikirîn, hest 
û liv û tevgerên kesê/a bikarêner pêk tînin. Di nava Madeyên Narkûtîk ên qanûnî (wek 
elkol, tembakû û li hin dermanan bi navê dermanên aramkera rewanê) û Madeyên 
Narkûtîk ên neqanûnî ku sûc tên hesêb (wek Heşîş, Ekstazî, Amfatîn, Kokayîn û Hêroyîn) 
ciyawazî heye

Ji hêla bandordanînê Madeyên Narkûtîk visa tên cihêkirin: Bi taybetiya handêrane, 
tehrîkker an bandora hişbirane (Wek Ikstasî, Kokayîn, Krak) û madeyên ku bandora 
wan a tehrîkê kêmtir e û dikevin çiqa madeyên aramker (Wek aramkerên êşê, Hêroyîn 
û Heşîş).eHe. Her çend ku berteka kesên cûrbicûr li hemberî Madeyên Narkûtîk cihê 
ye. Lewma tenê girêdayî bi cûreya madeya narkûtîk, qas an hevedudan û pêkhateya 
wê (pêkhateya çalak a madeyan, nexalisî) nine. Heta rewşa derûnî û bedenî, tecrubeya 
bikaranînê, atmosfer û bi taybet moral û çaverêtî li ser wê bandorê dikin.

Qanûna giştî: Madeyên Narkûtîk li ser saxlemiya cismî û rûhî ya kesê/a bikarêner bandor 
dikin û renge encama wê bibe bengîtî û pêketin. Madeyên Narkûtîk bi taybet jibo zarok û 
nûciwanan, jinên pêgiran û ducanî û kesên ku nexweşiya dil û tamaran an nexweşiyên 
din bi wan ra heye, bixeter in. 

Raveyên li bara her yek ji Madeyên Narkûtîk û bandorên wan bi awayê online li malpera 
www.drugcom.de li ber destan in.
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Çi babet dibin sedema bengîtiyê?
Kesên cûrbicûr ji ber van sedeman Madeyên Narkûtîk bi kar tînin: Da ku hesteke baştir 
hebin, zêdetir hişiyar bimînin an êş û janeke kêmtir hebin. Her çiqas nobetên bikaranînê 
û qasa bikaranînê zêdetir bin, xetera bengîtiyê jî zêdetir e. Bedena mirov adet bi mesrefa 
Madeyên Narkûtîk dike û her carê gere tu nobetên mesrefê an doza (qas an şudet) 
mesrefê zêde bikî da ku heman bandorê hest bikî. Li hin babetan bikaranîna Madeyên 
Narkûtîk tenê jibo pêşîlêgirtina ji diyarbûna nîşaneyên terikandinê pêk tê. 

Madeyên Narkûtîk ne tenê li bandordanînê belki li warê leza pêkanîna bengîtiyê jî cihê ji 
hevdu ne. Hin Madeyên Narkûtîk tenê bi çend caran bikaranînê dibin sedema bengîtiyê, 
lê hinekên din di demeke dirêjtir da kesê/a bikarêner bengî dikin. Ji ber ku di rojên 
destpêkê da dikarî bêyî bikaranîna van madeyan an bi qasa kêmtir a wan li ber xwe bidî, 
ev hesta li te çêdibe ku her tişt bin kontrola te ye û bengî nebûyî. Pirîcaran xizm û yên 
derdora kesê/a qurbanî zûtir ji wî/ê bi nîşaneyên bengîbûnê dihesin.

Bengîbûn xwe wek meyleke bihêz jibo hebûnahesteke taybet an haleta hişiyariyê nîşan 
dide. Ev meyla bihêztir ji mejiyê meriv e. Bi derbasbûna demê jiyana kesê/a bikarêner 
her li fikr û hewla bikaranîna Madeyên Narkûtîk derbas dibe. Êdî nigeranî û fukarên 
mîna saxlemiya xwe, malbat, heval an xebatê mijara sereke ninin. Li babetên giran, 
bengîtî dikare bibe sedema peywendiyên civakî, saxlemiya şexsî, têkçûnên malî û heta 
mirinê.

Lewma: Di yekemîn derfetê da alîkariyê werbigire! Ji bengîbûna xwe şermê neke. Her kes 
renge tûşî bengîtî û bikaranîna Madeyên Narkûtîk bibe. Ya girîng ev e ku jibo çareseriya 
wê karekî bikî. Eger rê bidî ku alîkariya te were kirin, dikarî xwe ji xetera bengîbûnê 
bifilitînî.
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Çi kes li ber gefa bengîbûnê ne?
Her kes renge tûşî bengîbûnê were. Bengîbûn an girêdayîbûn nexweşiyek e û her kes 
pêkan e tûşî wê were. Li hin babetan bikaranîna heta carekê bilez dikare bibe sedema 
girêdayîbûn û bengîtiyê. 

Kesin bi rewş û şert û merca jiyana pirr kêşe 
• li ber xeterê ne, 
• û Her viha kesên ku ji hêla derûnî lawaz û sist in an zû ziyanê dibînin, 
• kesin ku ji mêj va li ciyê jiyana wan pirsgirêkên têkildarî bengîtî û  

girêdayîbûnê hebûne, 
• kesin ku Madeyên Narkûtîk bi hêsanî dikeve ber destê wan.

Jibo wergirtina zanyariyên zêdetir li bara Madeyên Narkûtîk û girêdayîbûnê û xizmetên 
têkildarî alîkariyên jibo terikandina girêdayîbûnê li Bêrlînê serî li van malperan bidin 
www.berlin-suchtpraevention.de û www.berlin.de/lb/drogen-sucht/themen/suchthilfe

Ez...
Tirsên şexsî û karî

Kêşe û zext

Atmosfer û Hawîrdor

Bikarênerên Madeyên 
Narkûtîk

Jiyana rojane ya  bê liv û tevger 

…hest dikim balkêş û sipehî ninim

...îznê nadim xwe ku  

tûşî şikestê bêm

…nikarim fikra wê ji serê xwe derxînim

…ditirsim

…nikarim bidomînim

...hest dikim lawaz im

...tenê me

...westiyame
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		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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