
 

 

 أرقام مساعدة ومراكز مشورة
 

ي :  
الخط الساخن ومراكز الصحة ف  Steglitz-Zehlendorf 

 
ي العدوى : 

ي حال الشك بتلق 
 ف 

Mo. bis Fr. 8–16 Uhr, Sa. 10–15 Uhr 
030/ 902993670 
 

 

 استشارة هاتفية للقلق أو الوحدة 
 
 الهاتف الرئيسي لمكتب المقاطعة
          باللغة األلمانية 

030/ 902992200 
030/ 902994934 
 

استشارة هاتفية –برلي   كورونا   

 باللغة األلمانية

030/ 403665885 
 

ي ي واالنكلي   ي ,العرن 
:  استشارة لالجئي   باأللمان   

Fr. bis Di. 17–21 Uhr, لغات أخرى عند الطلب 
 

030/ 440308112 
 

  

ي حاالت األزمات 
 مساعدة ف 

األزماتخدمة   Steglitz-Zehlendorf 
 باللغة األلمانية ولغات أخرى عند الطلب

 

030/ 3906360 
 

 مساعدة هاتفية للنساء ضد العنف
لغة 17استشارة هاتفية ب   

 

08000/ 116016 
 

   خط ساخن لحماية األطفال
ي و الروسي  كي والعرن 

ي والتر
  باأللمان 

 

030/ 610066 
 

  معلومات عن االكتئاب
 باللغة األلمانية

0800/ 3344533 
 

ي حاالت الحزن –هاتف لآلباء 
ف    

 باللغة األلمانية
0800/ 1110550 
 

 مراكز استشارة للرجال الذين يمارسون العنف
ية كية واالنكلت    باللغة األلمانية والتر

030/ 78598 25 
0170/ 3801814 
 

Jugendnotmail 
سنة 19استشارة أونالين لليافعي   حتر   

www.jugendnotmail.de 
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@vivantes.de

www.ipso-care.com

0176 / 63151837

030 / 130141903

info@medizin-hilft.org
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zusammengestellt von BENN (Berlin 
Entwickelt Neue Nachbarschaften)  
Zehlendorf; www.benn-zehlendorf.de; 
Tel.: 030 80105225; gefördert durch:

 مراكز مشورة بلغات متعددة 
Ipso Care Center 

لغة 15استشارات نفسية أونالين   
www.ipso-care.com 
 

open.med Berlin – Medizin Hilft e.V. 
ن صح   مساعدات مجانية : طبية ، اجتماعية و نفسية للناس بدون تأمي   

 :  
 أو ترصي    ح إقامة بلغات مختلفة فن

Zehlendorf 

0176 / 6315 1837 
info@medizin-hilft.org 
 

Zentrum für transkulturelle Psychiatrie, Vivantes-Klinikum 
 عالج و استشارة نفسية وتشخيص

لغة 60ألكثر من   
 

030 / 130 14 19 03 
transkulturelle-psychiatrie 
@vivantes.de 
 

 Mo. bis Fr. 11 – 15 Uhr :هاتف للحاالت الطارئة
 

0160 / 61 55 017 
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030/ 3906360 
 

 مساعدة هاتفية للنساء ضد العنف
لغة 17استشارة هاتفية ب   

 

08000/ 116016 
 

   خط ساخن لحماية األطفال
ي و الروسي  كي والعرن 

ي والتر
  باأللمان 

 

030/ 610066 
 

  معلومات عن االكتئاب
 باللغة األلمانية

0800/ 3344533 
 

ي حاالت الحزن –هاتف لآلباء 
ف    

 باللغة األلمانية
0800/ 1110550 
 

 مراكز استشارة للرجال الذين يمارسون العنف
ية كية واالنكلت    باللغة األلمانية والتر

030/ 78598 25 
0170/ 3801814 
 

Jugendnotmail 
سنة 19استشارة أونالين لليافعي   حتر   

www.jugendnotmail.de 
 

 

 

 

 

 

 

 أرقام مساعدة ومراكز مشورة
 

ي :  
الخط الساخن ومراكز الصحة ف  Steglitz-Zehlendorf 

 
ي العدوى : 

ي حال الشك بتلق 
 ف 

Mo. bis Fr. 8–16 Uhr, Sa. 10–15 Uhr 
030/ 902993670 
 

 

 استشارة هاتفية للقلق أو الوحدة 
 
 الهاتف الرئيسي لمكتب المقاطعة
          باللغة األلمانية 

030/ 902992200 
030/ 902994934 
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030/ 403665885 
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 مراكز مشورة بلغات متعددة 
Ipso Care Center 

لغة 15استشارات نفسية أونالين   
www.ipso-care.com 
 

open.med Berlin – Medizin Hilft e.V. 
ن صح   مساعدات مجانية : طبية ، اجتماعية و نفسية للناس بدون تأمي   

 :  
 أو ترصي    ح إقامة بلغات مختلفة فن

Zehlendorf 

0176 / 6315 1837 
info@medizin-hilft.org 
 

Zentrum für transkulturelle Psychiatrie, Vivantes-Klinikum 
 عالج و استشارة نفسية وتشخيص

لغة 60ألكثر من   
 

030 / 130 14 19 03 
transkulturelle-psychiatrie 
@vivantes.de 
 

 Mo. bis Fr. 11 – 15 Uhr :هاتف للحاالت الطارئة
 

0160 / 61 55 017 
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