
به آلمان خوش آمدید

اطلاعاتی در مورد شرایط پناهندگی و حقوق شما در آلمان

ایم،              کرده گردآوری مان تجربه و کتاب اینترنت، از ما که اطلاعات، این با
برای              موجود امکانات و قانونی شرایط راجب کلی دید یک شما به میخواهیم
          . ممکن   که تماسی اطلاعات و نکات شما این بر اعلوه بدهیم درآلمان پناهجویان

   . هر            اینکه با کنید می پیدا باشد مفید تان روزمره زندگی و پرونده برای است
گاهی            و تغییرهستند، حال در همیشه اطلاعات و است متفاوت پناهندگی مورد

   ! غیر         کس هیچ نشوید تسلیم است، سخت اداری های پروسه فهمیدن اوقات
  ! باشید  موفق نیست قانونی

چطور برای پناهندگی اقدام کنم؟

ا دراداره د. ی دگی بدهی ت پناهن س درخواس ای پلی تگاه ه LAGeSo شما میتوانید در تمام ایس
(Landesamt  für  Gesundheit  und  Soziales) :بببه آدرس Turmstr.  21,  10559

Berlin بعد از آن .Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) اداره فدرال ،
در امور مهاجرت و پناهندگی مسئول شماست. درخواست پناهندگی خود را اینجا بفرستید. در

ه ابتدا احتمال دارد که درمورد اطلاعات شخصی ما گرفت ت ش ر انگش س واث سوال شود، اعک
ما25شود،  ای ش واب ه ود. ج یده ش ان پرس ه آلم  سوال راجب شما و چگونگی ورود شما ب

اا در مصاحبه اصلی شما استفاده میشوند.  ضبط میشوند و بعد

چه مدت باید برای گرفتن مدارک قانونی صبر کنم؟

امکان دارد زمان زیادی تا تصمیم گیری نهایی طول بکشد. تا آن زمان بببه شببما مببدرکی تحببت
) داده میشود که به شبما اجبازه اقبامت چنببد مباهه تباAufenthaltsgenehmigungاعنوان (

ط ما فق زمان بسته شدن پرونده تان را میدهد. در سه ماه اول بعد از درخواست پناهندگی ش
ود ما رد ش ت ش ر درخواس د. اگ فر کنی د س ده ای میتوانید در منطقه ای که در آن ثبت نام ش

میتوانید درخواست تجدید نظر بدهید، اینکار را باید ظرف مدت دوهفته انجام دهید. 

آیا خانه ای به من داده میشود؟

بعد از درخواست پناهندگی در ایستگاه پلیس، شما بببه یببک خببانه بببزرگ مخصببوص پناهنببدگان 
Erstaufnahmelagerه ر گرفت ما در نظ  برده میشوید. شما باید به مکانی بروید که برای ش

شده است. گاهی اوقات این خانه در یک روستا واقع شده است. در تمام این خانه ها به شببما
تخت خواب، غذا و مقداری پول داده میشود. باید تمیز و امن باشد. اگر شببرایط زنببدگی شببما
ه د ک ق را داری ن ح د، ای ورد نکنن ما برخ ا ش بد باشد، یا کارکنان وماموران امنیتی با احترام ب
حبت ازمان ص ک س ا ی ورد ب شکایت کنید. اعکس بگیرید، تجربیات خود را ثبت کنید و در این م
کنید. شما سه ماه در این خانه زندگی خواهید کرد. شما اجازه ندارید دراین مدت از این ناحیه
خارج شوید. بعد از آن به یک مکان دیگرفرستاده میشوید. متاسفانه شما نمیتوانیبد ایبن مکبان
ن د از گرفت ود. بع ول داده میش واب و پ ای خ ما ج ه ش م ب ان ه ن مک د. در ای اب کنی را انتخ

پناهندگی شما میتوانید اتاق بگیرید و شهرتان را انتخاب کنید.

آیا میتوانم برای یادگیری زبان به مدرسه بروم؟

در صورت گرفتن پناهندگی شما میتوانید به مدرسه بروید و زبان آلمانی را رایگان یاد بگیریببد.

امکان دارد مجبور به گذراندن دوره یکپارچه سازی، که زبان آلمانی را آمبوزش میدهبد شبوید.
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ادگیری رای ی ن ب ی در برلی د، مدارس ده ای ا رد ش تید ی اگر شما منتظر دریافت مدارکتان هس
د. ود دارن ن وج ادی در برلی اطق زی رایگان زبان آلمانی وجود دارند. کلس های مختلفی در من

ثبت نام لزم است. میتوانید این کلسها و آدرس آنها را در وبسایت زیر بیابید:

http://www.netzwerk-deutschkurse-fuer-alle.de/course-overview/

آیا میتوانم در آلمان کار کنم؟

ورتی د. در ص ار بدهی ازه ک ت اج سه ماه بعد ازشروع پروسه پناهندگی شما میتوانید درخواس
انونی آن را دارک ق ا م اجری ب ا مه ایی ی خص اروپ چ ش ه هی ود ک یک شغل به شما داده میش

 ماه در آلمان به شما اجازه کار نرمال داده میشببود. اگببر پناهنببدگی15نخواهد. بعد از گذشت 
 یورو به شما داده350به شما داده شود  شما حق کار و تحصیل خواهید داشت. ماهیانه مبلغ 

میشود ودولت هزینه اجاره اتاق شما را تا زمانی که شغلی ندارید پرداخت خواهد کرد.

 سال) و بدون خانواده؟18اگرزیرسن قانونی هستم (زیر 

ددکار18به شما اتاقی در خانه ای مخصوص پناهجویان زیر   سال داده می شود. در آنجا یک م
اجتمااعی به شما کمک خواهد کرد. همچنین آنجا به شما غذا ومقداری پول داده میشببود. شببما
میتوانید به مدرسه بروید، آلمانی یاد بگیرید ودرس بخوانید. شما باید امکان یادگیری یک شببغل
ال مکانیک وغیره) را داشته باشید. بعد از اتمببام دوره یببادگیری امکببان پیببدا کببردن شببغل را (مث

دارید. مشکل اینجاست که دراکثر موارد شما نمیتوانید خانواده خود را بیاورید.

اگر به پزشک احتیاج دارم؟

ی ببه مراقبتهبای بهداشبتی ضبروری15درطول   ماه اول پرونده پناهندگی، شما فقط دسترس
 هسببتید میتوانیببد در طببولباردارخواهید داشت برای درمان فوری درد یا مشکلت جدی. اگر 

قط جنیبن قط کنیبد. س مدت بارداری همراهی شوید یا اگر مایل به ادامبه ببارداری نیسبتید س
 ماهه اول بارداری یا درموارد پزشکی خاص قانونی است. 3درآلمان در

وضعییت خانواده ام؟

ه د. ب ان بیاین ه آلم بعد از گرفتن پناهندگی تان، شوهر یا زن و فرزندانتان این حق را دارند تا ب
 گفته میشود.Familienzusammenführungاین اعمل 

آیا امکان ماندن در آلمان برای همیشه وجود دارد؟

 سببال شببما8بستگی به نوع مدارکی که شما دریافت میکنید و شرایط کشورتان دارد. بعببد از 
میتوانید برای گرفتن گذرنامه اقدام کنید، برای اینکار نیاز به اثبات داشتن مهارت هببای آلمببانی

(زبان) و درآمد دارید.

اگر من یک قربانی شکنجه و یا اذیت و آزار سیاسی هستم؟

د کنجه میتوان ورد ش ردن درم حبت ک د. ص ن کنی ان روش احبه ت شما باید این موارد را در مص
قربانیان شکنجه بایببد سخت باشد، اما این مهم است که شما آن را در اسرع وقت ااعلم کنید.

به اعنوان افراد آسیب پذیر در روند پناهندگی اتحادیه اروپا به رسمیت شببناخته شببوند و ممکببن
است متفاوت از متقاضیان دیگر (برای مثال آنها نباید معطل شوند) با آنها برخورد شود. 
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اگر من یک زن هستم؟

ل وان دلی ه اعن د، و ب ی افتن اق م ان اتف آزار و اذیت های خاصی هستند که تقریبا تنها برای زن
ا آداب و وانین و ی اری، ق ازی اجب م س ی، اعقی اوز جنس د: تج پناهندگی شناخته می شوند مانن
رسوم تبعیض آمیز در کشور شما درمورد زنان؛ مانند مجازات های نامتناسب برای زنا، ازدواج
تفاده ری اس ک درگی ل ح در ی ک س وان ی اجباری و ختنه، یا زمانی که خشونت اعلیه زنان به اعن
ه ا اینک ت ی ت اس ن آزار و اذی ئول ای ورتان مس ه کش د ک ان دهی د نش از داری میشود. شما نی
کشورتان و قوانین آن از شما محافظت نمی کنند. قانون پناهندگی آلمان این را به اعنوان آزار
د. ی کن م نم افی را فراه اظت ک ما حف ت ش ر دول و اذیت سیاسی به رسمیت می شناسد اگ
اگرگفتن برخی از حقایق زندگی شخصیتان در مقابل خانواده تان برایتببان مشببکل اسببت، مببی

توانید با وکیل  یا سازمان مربوطه به تنهایی ملقات کنید.

) / تراجنسسسی (bisexual) / دوجنسسس گسسرا (gay-lesbianاگسسر مسسن همجنسسسگرا (
trans) بینسساجنس / (inter) دارای هسسویت وگرایسسش جنسسسی نسسامعلوم / (queer(

هستم؟

اس  ر اس وان ب رد.LGBTIQگاهی اوقات میت دگی ک ت پناهن ودن درخواس انون  ب اس ق براس
ناخته رادی ش وان اف ه اعن اجنس ب س و بین را، ترن پناهندگی اروپا افراد همجنسگرا، دوجنس گ
د ت قرارمیگیرن ورد آزار و اذی اص م ااعی خ روه اجتم ک گ ویت دری ه خاطراعض ه ب وند ک میش
دت ه ش ورتان ب یتان درکش ش جنس اطر گرای ه خ ه ب (کنوانسیون ژنو). شما باید ثابت کنید ک

سLGBTIQمجازات خواهید شد.  یک متقاضی  ه همجن ت ک وری اس ل کش ه اه ان  ک  در آلم
گرایی را جرم میداند باید نشان دهد که مجازات " به شدت غیر قابل تحمل واز هر نظر کببامل

غیر منطقی است. "

جزئیات بیشتر در مورد پناهندگی

ورد ما م ا ش ه آی ورد اینک ری درم میم گی رای تص ازاطلاعات فرم درخواست پناهندگی شما، ب
د، ورتان برگردی ه کش ر ب د اگ راس داری شکنجه قرارگرفته اید، و یا اینکه از شکنجه درآینده ه

تهدیدهای جانی، آسیب های فیزیکی و زندانی شدن به ناحق، به اعنوان موارد استفاده میشود.
وان ت اعن ابتدایی  شکنجه شناخته میشوند. تهدیدهای دیگر در مورد زنبدگی، ببدن و آزادی، تح

و مبتنی بر تبعیض، خطر ناشی از جنگ یا جنببگ داخلببی وبررسی خواهند شد نقض حقوق بشر
خطرات سلمتی جدی به اعلت بیماری میباشند.

تعریف قانونی پناهجو: "فردی با ترس موجه از شکنجه بسسه دلیسسل نسسژاد، مسسذهب،
 ملیت، اعقیده سیاسی یا اعضویت در یک گروه خاص " 

قرارداد دوبلین

ک ما دری دگی ش قرارداد دوبلین میتواند برای تصمیم گیری درمورد لزوم بررسی  پرونده پناهن
ام ت ن دگی ثب کشوراروپایی دیگراستفاد شود، اگر برای مثال شما در کشور دیگری برای پناهن
کرده یا درخواست داده اید، اگر با ویزای کشور دیگری وارد شده اید یا مدرکی وجود دارد کببه
نشان میدهد شما در یک کشور اروپایی دیگر زمانی را سپری کرده اید. شبما میتوانیبد بببه ایبن
کشور بازگردانده شوید. در حال حاضر، این مورد شامل اتباع کشور سوریه در آلمان نمیشود.
ما رد. ش د ب تری خواه ان بیش شما به یونان بازگردانده نمی شوید، اما بررسی پرونده تان زم

) کنیبد، امباEilantragمیتوانید به حکم فرستاده شدن به یک کشببور اروپببایی دیگببر ااعببتراض (
شما باید اینکار را ظرف مدت یک هفته بعد از ااعلم خبر بازگردانده شدن تان انجام دهید.
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چگونگی انجام مصاحبه؟

ک ا ی د ب عی کنی ل، س د. از قب اده کنی احبه آم ام مص رای انج خیلی مهم است که خودتان را ب
د. تاریبخ وب میدانی سرویس مشاوره یا وکیل صحبت کنید. مطمئن شوید داستان خودتان را خ
ها و جزئیات را از قبل آماده کنید، چرا که آنها به دنبال پیدا کبردن تنباقض در گفتبه هبای شبما
ه ایی ک ا ج د. ت ه بدهی ورتان ارائ رک کش هستند. خوب است که جزئیات واقعی راجب دلیل ت
ما را احق ش میتوانید مدارکی ارائه کنید که تهدید جانی، آسیب های جسمانی یا زندانی شدن ن
نشان می دهند. برای مثال:  گزارش های پزشکی یا حقببوقی، ، مقببالت روزنببامه، اسببناد و یببا
نامه هایی که نشان می دهند در معرض خطر هستید، نامه هایی برای نشان دادن اعضببویت در
یک گروه اجتمااعی / مذهبی / سیاسی، حکم بازداشت و غیره. شما باید سعی کنید نشان دهید
که خطر آینده واقعی در کشورتان وجود دارد و شما نمی توانید در هیچ مکانی در داخل کشور
محافظت شوید. شاید شما باید بیان کنید که چرا آلمان به طور خاص باید مسببئولیت حفبباظت

از شما را به اعهده بگیرد.

در زمان مصاحبه اعجله نداشته باشببید، درخواسببت وقببت اسببتراحت کنیببد، و اگریببک سببوال را
خوب نفهمیدید دوباره بپرسید. بدون شرم و خجالت هر چیزی را که میخواهید بیان کنید. اگر با
مترجم تان مشکل دارید، میتوانید آن را بیان کنید. زنان میتوانند درخواست کنند که یببک زن بببا
آنها مصاحبه کند و یک مترجم زن داشته باشند. در پایان، اگرموافق متببن تنظیببم شببده هسببتید
د ما میتوانی دارد. ش ود ن تباهی در آن وج ونه اش ه هیچگ وید ک ن ش د و مطمئ آن را امضاء کنی
درخواست کنید یک کپی از آن را داشته باشید. اگر شما در مورد متن یا روند مصاحبه ااعتراض

دارید با یک وکیل یا سازمان حمایت کننده صحبت کنید.

در صورت دادن پناهندگی چه اتفاقی برایم می افتد؟

شانس تببان رایگان زبان آلمانی برای افزایش با اقامت در آلمان،  امکان شرکت در دوره های
درپیدا کردن شغل فراهم می شود.شما کمک هزینه دریافت خواهید کرد تبا زمبانی کبه بتوانیبد

دیگر کشورهای اروپایی سفرکنید اما نمیتوانیببد در به روی پای خودتان بایستید. شما می توانید
آنجا کار و زندگی کنید.

در صورت رد پناهندگی چه اتفاقی برایم می افتد؟

ه شبما ااعلم مبی تیجه را ب اگر درخواست شما رد شده است، اداره فدرال به صورت کتببی ن
 امببا بایببد اینکببار رابه حکم رد شدنتان ااعسستراض کنیسسدامکان  را دارید کببه  کند. شما این
د درخواسبت کمبک حقبوقی2 تا 1ظرف مدت  د. مبی توانی  هفته و به صورت کتبی انجام دهی

کنید، اما شاید با آن موافقت نشود. شما ممکن است  قبل ازبازگردانده شدن ماه های زیببادی
را در یک مرکز بازداشت به سرببرید.

هDuldungبرگه اقامت دولدونگ  ادر ب ا ق د ام ده ای ما رد ش ه ش ت ک دان معناس  (تحمل)، ب
ورتان ود در کش عیت موج ا وض د ی دن نداری ده ش رای بازگردانن سفرنیستید و یا گذرنامه ای ب
بازگشت شما را غیر ممکن می کند. این یک توافق کوتاه مدت برای چند هفته است، امببا مببی

 سال4تواند تا چندین سال هم تمدید شود. شما به صورت قانونی اجازه کاردارید اما در اعمل 
اول بسیار سخت است. امکان گذراندان یک دوره آموزشی برای یک شغل وجود دارد.

ا شخصبی کبه مبدارک اقبامت د، ازدواج ب اگر شانس گرفتن پناهندگی پایین ببه نظبر مبی رس
اروپایی دارد به شما اجازه اقامت خواهد داد.
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)؟I.Dدر صورت درخواست پلیس برای کنترل مدارک شناسایی (

در آلمان پلیس حق دارد شما را در خیابان متوقف کند و از شما مدارک شناسایی بخواهد. اگر
د خیص دهن شما این مدارک را نداشته باشید آنها میتوانند شما را به ایستگاه پلیس ببرند تا تش

تر از  تگاه12شما چه کسی هستید. آنها حق ندارند شما را بیش اطر درایس ن خ ه ای ااعت ب  س
پلیس نگه دارند.

در صورت بازداشت چه اتفاقی می افتد؟

حقوق تان به محض دستگیری باید به شما ااعلم شود. یک مدرک کتبببی شببامل لیسببت حقببوق
تان (به زبان آلمانی) باید به شما نشان داده شود.اگر شما آلمانی صحبت نمیکنید، یک مببترجم
ته ما خواس د از آن از ش د. بع باید به شما راجب این لیست توضیح دهد. این را درخواست کنی
ت. شبما ده اس میشود تا مدرکی را امضاء کنید که تایید میکند حقوقتان به شما اطلع داده ش

حق درخواست یک مترجم رایگان، زدن تلفن، دیدن پزشک و وکیل را دارید. 

چطور بدون داشتن مدارک قانونی اینجا زندگی کنم؟

ورت ه ص ی ب د. برخ دگی میکنن ان زن انونی در آلم دارک ق تن م دون داش افرادی هستند که ب
ا الن آن را از د، ام ته ان امت داش ته اق ی در گذش د. برخ ی آین ان م مخفیانه برای کار به آلم
وند. ان میش دست داده اند. برخی هم هستند که بعد از رد شدن درخواست پناهندگی شان پنه
د شرایط زندگی افراد غیرقانونی سخت است چون نمیتوانند برای گرفتن حقوق اجتمااعی مانن
کمکهببای پزشببکی درخواسببت بدهنببد، و بببه اعنببوان کارگرهببای غیرقببانونی مببی تواننببد توسببط

کارفرمایان خود استثمار شوند.

www.w2eu.info اطلاعات بیشتر در

تماس های تلفنی مفید در برلین

اا مبارزه برای رسیدن به حقوقتان را ادامه دهید، افراد زیادی وضعیت شما بسیار دشوار است اما لطف
هستند که می خواهند از شما حمایت کنند. داشتن ارتباط با سازمان ها و تعامل با گروه ها و افراد

دیگر به منظور تبادل اطلاعات هم می توانند بسیار مفید باشند.

.................................................................................................................................

مشاوره و اطلاعات

- KUBمرکزاطلاعات ، مشاوره در زبان های مختلف، ملقات ، کمک حقوقی
Telephone. 030 -614 94 00, 030 - 614 94 04

13- 10سااعات کاری: دوشنبه، پنجشنبه، جمعه 
آلبانی، اعربی، انگلیسی فارسی، ترکی، صربستانی و کرواتی، کردی

“ است)u-bahn „ Mortizplatz  ( نزدیک ترین ایستگاه مترو Oranienstr. 159, 10969 Berlinآدرس: 
  وبسایت با اطلاعات گوناگون در زبان های مختلف:

  kontakt@kub-berlin    http://www.kub-berlin.org 

Al Muntadaبرای افراد مناطق اعرب زبان -
Telephone. 030 - 68 24 77 19

17- 14  و پنجشنبه 13- 10سااعات کاری:   سه شنبه
Morusstr. 18 A, 12053 Berlin آدرس:    

almuntada@diakoniewerk-simeon.deایمیل: 
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Asyle in der Kirche Berlinمشاوره حقوقی پناهندگی کلیسا -
Telephone: 030 - 691 41 83   http://www.kirchenasyl-berlin.de

Beratungstelle für Migrantinnen und Migranten von Arbeit und Lebenمشاوره  -
کاری، اجتمااعی و حقوقی برای مهاجران

Telephone: 030 - 40 39 92 56
Keithstraße 1-3, 10787 Berlinآدرس: 

http://www.berlin.arbeitundleben.de/kontakt.html

Verein iranischer Flüchtlinge in Berlinمشاوره برای پناه جویان ایرانی و افغانی -
Telephone: 030 - 62 98 15 30  http://iprberlin.com/fa

Nevenda  Kurdiمشاوره حقوقی و اجتمااعی برای پناهنده ها به زبان هسسای کسسردی، ترکسسی و -
اعربی

Tel. 030 - 615 90 92
 Dresdenerstr. 8, 10999 Berlin    http://www.kurdisches-zentrum.de/kontakt.html 

Flüchtlingsrat Berlin e.Vشورای پناهندگان برلین -.
Georgenkirchstr. 69-70 ,10249 Berlinآدرس: 

Telephone.: 030 2 43 44 57 62
buero@fluechtlingsrat-berlin.deایمیل: 

www.fluechtlingsrat-berlin.de

Migrationsrat Berlin-Brandenburgاطلاعات در مورد حقوق مهاجران -
Oranienstr. 34, 10999آدرس: 
M29  (. Adalbertstr./Oranienstr)- اتوبوسU8 (U Kottbusser Tor) وU1 مترو 

Office: 030 – 61658755 Advice:030 – 60031139
info@mrbb.de ایمیل: 

PRO ASYLسازمان مستقل حقوق بشردر امور پناهندگی -
Telephone: 069230688

proasyl@proasyl.deایمیل: 
www.proasyl.deوبسایت به زبان آلمانی و انگلیسی: 

.............................................................................................................................................

 سال 18تنهای زیر  پناهنده های

AKINDAپشتیبانی و همراهی برای پناهندگان بدون همراه -
Telephone: 030 32 70 93 40    

http://xenion.org/angebote/akinda
  Paulsenstr. 55-56, 12163آدرس: 
akinda@xenion.orgایمیل: 

Alafia e. Vحمایت از کودکان پناهنده – 
Telelphone: 030 45 60 64 16  http://www.alafia-kinderrechte.de/deutschland

BBZمشاوره حقوقی و اجتمااعی و مرکز مراقبت از پناهند گان جوان -
Telephone: 030 666 407 20,  030 666 407 23   http://www.bbzberlin.de 

Turmstr. 72, Floor 4, 10551 Berlin
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..............................................................................................................................................

زنان
 

S.U.S.I. Interkulturelles Frauenzentrum حمایت درمانی، روحی و اجتمااعی -
حمایت از زنببان در زبانهببای فرانسببوی، روسببی، لهسببتانی، فارسببی، اسببپانیایی، پرتغببالی، ایتالیببایی، انگلیسببی و

ویتنامی
Telephone: 030 78 95 93 94    

Innsbrucker Straße 58آدرس: 
http://www.susi-frauen-zentrum.com/   and on facebook

SOLWODIهمبستگی با زنان در اضطرار -
مشاوره برای قربانیان قاچاق  انسان، خشونت و ازدواج اجباری

Telephone: 030 81 00 11 70   
     Kranoldstr. 24 آدرس: 
berlin@solwodi.deایمیل: 

BIG Hotlineکمک برای زنان قربانی خشونت -
Telephone: 030 61 10 30 0

Al Nadiجلسه، مشاوره و کلس برای زنان اعرب  -
Telephone: 030 85 20 60 2

 بعد از ظهر   4 تا 9 – دوشنبه تا چهارشنبه Rheinstrasse 53-54 آدرس:
زبان: اعربی، آلمانی

Ban Yingکمک به زنان پناهنده با تجربه خشونت،  بهره کشی یا قاچاق انسان -. 
Anklamer Str. 38, 10115

Telephone: 030 440 63 73, or 030 440 63 74
info@ban-ying.de       www.ban-ying.de

BAIPمشاوره برای زنان آفریقایی -
Karl-Marx-Str. 42, 12043.  Telephone: 030  62 72 93 30

TIOجلسه، اطلاعات، آموزش -
Köpenicker Str. 9 B, 10997 Berlin

Telephone: 030 612 20 50  / 030  624 10 11
Tio-ev@gmx.de       www.tio-berlin.de

..............................................................................................................................................

LGBTQIهمجنسگرا/ 
LesMigraSمشاوره، حمایت، توانمندسازی -

Kulmer Strasse 20a, 10783 info@lesmigras.de  http://www.lesmigras.de  030 21 91 50 90

MILES des LSVD Berlinکمک و مشاوره حقوقی برای افراد و خانواده ها -
  Kleiststraße 35, 10787 Berlin       Telephone: 030 22 50 22 15      

email: miles@blsb.de          https://berlin.lsvd.de/projekte/miles/

Schwulenberatungپشتیبانی، مشاوره، محل جلسه بسسرای پناهجویسسان دارای هسسویت جنسسسی- 
متفاوت

Cafe Kuchus, Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin-Kreuzberg بعد از ظهر4 تا 2  سه شنبه و جمعه 
https://www.schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/queere-fluchtlinge/  
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..............................................................................................................................................

بهداشت و درمان

Malteser Migranten Medizinخدمات پزشکی برای افراد بدون بیمه درمانی -
Aachener Str. 12, 10713 Berlin-Wilmersdorf

Telefon: 030 82 72 26 00
email: MMMedizin@malteser-berlin.de

Tue, Wed, Fri 9-15 o‘clock
U- & S-Bahn: Heidelberger Platz, Bus 101: Paretzer Straße, Bus 249: Brabanter Platz

Büro für Medizinische Flüchtlingshilfeکمک پزشکی برای افراد بدون مدارک قانونی -
Telephone: 030. 69 46 746  

Monday and Thursday 16.30 to 18.30 Uhr
Address:  Mehringhof, Gneisenaustr. 2A, Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock, Berlin-Kreuzberg

U-Bahnhof Mehringdamm U6/U7
  www.medibuero.de    info@medibuero.de 
 

BzFOکمک برای افرادی با تجربه شکنجه -
http://www.bzfo.de/homeen.html

Tel: (030) 30 39 06 -0  Email: mail@bzfo.de

Xenionاذیت و آزار سیاسی را تجربه کرده اند  - حمایت های روانی اجتمااعی برای افرادی که
http://xenion.org  Paulsenstr. 55-56

Telephone: 030 3232933    info@xenion.org

.............................................................................................................................................

متفرقه

Free german courses and tandem partners  KUB کلس رایگان زبان آلمانی و یافتن)
شخصی برای صحبت کردن به منظور تقویت زبان) :

 Address: Oranienstr. 159, 10969. Telephone: 030 614 94 00
http://www.kub-berlin.org/index.php/en/german-classes/164-german-courses

Start with a friend :(با یک دوست شروع کنید )
درموارد اداری و شروع این وبسایت پناهنده ها را به افرادی در برلین معرفی میکند که میخواهند به پناهنده ها

http://www.start-with-a-friend.de/refugeesیک زندگی جدید کمک کنند.  

 English class for refugees(کلس زبان انگلیسی برای پناهنده ها)  
Tuesdays at the cafe engels, Herrfurthstraße 21 Ubahn 8 Boddinstr.  6pm-8pm

Search for missing family members(جستجو برای افراد گمشده خانواده) 
 https://www.facebook.com/searchandfindrefugees

http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx

Refugee  phrasebook  with  useful  words  and  phrasesکتاب برای پناهنده هسسا بسسا )  
http://www.refugeephrasebook.deکلمات و اعبارات مفید):   

    www.facebook.com/watchthemed.alarmphone  +33486517161 WATCH THE MED – ALARM PHONE
   . تلفن                    ما بدهید آنها به را ما اضطراری های شماره اا لطف دارند، را اروپا به رفتن قصد تان خانواده یا دوستان 24اگر

. میدهیم           ارائه دریا در اضطرار حال در افراد برای اضطراری سااعته
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