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Hilfenummern & Beratungsstellen 
و مراکز مشاوره ی کمکشماره ها  

 

Hotline des Gesundheitsamtes Steglitz-Zehlendorf 
 بهداشت شماره تماس مرکز                                                                                                                                          

 سلندورف  -اشتگلیزمنطقه 
Bei Verdacht auf eine Corona-Infektion 

 به مبتال شدن به ویروس کرونا در صورت شک
Mo. bis Fr. 8–16 Uhr, Sa. 10–15 Uhr 

030/ 902993670 
 

 

Telefon Seelsorge bei Sorgen oder Einsamkeit 
نگرانی یا تنهاییبا  ارتباط در مشاوره تلفنی  

Seniorentelefon des Bezirksamtes Steglitz-
Zehlendorf  
auf deutscher Sprache    

 سلندورف  -تلفن مربوط به سالمندان در منطقه اشتگلیز  شماره
  به زبان آلمانی

 

030/ 902992200 
030/ 902994934 
 

Berliner Corona-Seelsorgetelefon  
auf deutscher Sprache  

بیماری نگرانی در مورد در ارتباط با و روانی مشاوران روحی 
 کرونا در برلین

                                                             به زبان آلمانی

030/ 403665885 
 

Seelsorge für Geflüchtete  
auf Deutsch, Arabisch und Englisch                 
Fr. bis Di. 17–21 Uhr, weitere Sprachen auf Anfrage 
 

 مشاوران روحی و روانی برای پناهندگان 
 ، انگلیسی و عربیهای آلمانیبه زبان 

Fr. bis Di. 17–21 Uhr, 
 زبان های دیگر در صورت درخواست

 

030/ 440308112 
 

  
Hilfe in Krisensituationen 
  کمک در شرایط بحرانی

Berliner Krisendienst Steglitz-Zehlendorf 
auf deutscher Sprache, verschiedene Sprachen auf 
Anfrage 

 سلندورف  -خدمات بحران برلین در منطقه اشتگلیز 
 زبانهای مختلف در صورت درخواست آلمانی،به زبان 

 

030/ 3906360 
 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen   08000/ 116016 
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telefonische Beratung auf 17 Sprachen  

 زنان  علیه خشونت در برابرکمک تلفن 

 زبان 17مشاوره تلفنی به 

 

 

Info-Telefon Depression  
auf deutscher Sprache 

  تلفن اطالعات افسردگی

 به زبان آلمانی

0800/ 3344533 
 

Elterntelefon – Nummer gegen Kummer  
auf deutscher Sprache 

 غم و اندوهعلیه  -والدین مربوط به تلفن 

 به زبان آلمانی

0800/ 1110550 
 

Beratungsstelle für Männer, die Gewalt ausüben 
Beratung auf Deutsch, Türkisch und Englisch 

 خشونت استفاده می کنندمرکز مشاوره برای مردانی که از 

  ترکی و انگلیسی آلمانی،مشاوره به زبان 

030/ 78598 25 
0170/ 3801814 
 

Jugendnotmail 
anonyme Onlineberatung für Jugendliche bis 19 
Jahre 

 جواناننواضطراری  ایمیل
 سال 19جوانان تا نومشاوره آنالین ناشناس برای 
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اجتماعی و روانشناختی برای افراد فاقد   پزشکی،کمک رایگان 
 لندورفسدر  مختلف،به زبانهای  .اقامتبیمه درمانی یا 

 
Zentrum für transkulturelle Psychiatrie, Vivantes-
Klinikum 
psychosoziale und psychiatrische Behandlung, 
Beratung  
und Diagnostik auf über 60 Sprachen 

 Vivantes-Klinikum فرهنگی،مرکز روانپزشکی بین 
 مشاوره ،و درمان روانپزشکی  روانشناختی اجتماعی

 مختلف زبان 60بیش از  بهو تشخیص 
 

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

Telefon-Notfallsprechstunde: Mo. bis Fr. 11 – 15 
Uhr 

بعد از  3 تا -صبح  11تلفنی: دوشنبه تا جمعه مشاوره اضطراری 
 ظهر

 

0160 / 61 55 017 
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„Diese Übersetzung wurden von den Integrationlots*innen Steglitz-Zehlendorf erstellt.“ 

„ شده است.تدوین  اشتگلیزـ سلندورف دیاکونیدر بخش  این ترجمه توسط راهنمایان ادغام  “ 

 

 
 


