
 

 نقاط االتصال والمساعدة لألبوين
واألطفال والشباب

دوسلدورف
مراكز تقديم المشورة

في دوسلدورف
Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit



ّ ُ

 

ّ ُ

 

ّ ُ

 

َّ ُ

ُ

 

ّ ُ

 

   

ُ

ّ ُ

مراكز تقديم المشورة في دوسلدورف لألبوين واألطفال والشباب
مراكز تقديم المشورة للتربية واألسرة والشباب والزواج والمسائل الحياتية في دوسلدورف

1 حي

1 Caritas Erziehungs- und  
Familienberatungsstelle

مركز كاريتاس لالستشارات التعليمية واألسرية
Friedrich-Ebert-Straße 31 

40210 Düsseldorf 
الراعي: رابطة كاريتاس في دوسلدورف 

)جمعية مسجلة( 
0211 هاتف: 1712940

erziehungsberatung@ 
caritas-duesseldorf.de 

www.caritas-duesseldorf.de

2 Die Jugendberatung.  
استشارات الشباب

Ulmenstraße 75 (oranger Eingang) 
40476 Düsseldorf

الراعي: SKFM دوسلدورف )جمعية مسجلة(
 هاتف: 4696200 0211
0211 هاتف: 4696200

kontakt@die-jugendberatung.de 
www.die-jugendberatung.de

3 Ev. Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen

 مركز استشارات الالجئين للتعليم والزواج
والمسائل الحياتية

Berger Straße 18 a, 40213 Düsseldorf
الراعي: المؤسسة الخيرية دياكونيا )جمعية 

مسجلة( 
0211 هاتف: 866040

eb.altstadt@diakonie-duesseldorf.de 
www.diakonie-duesseldorf.de

4 Kath. Ehe -, Familien- und  
Lebensberatung

 المركز الكاثوليكي الستشارات الزواج واألسرة
والمسائل الحياتية

Am Wehrhahn 28, 40211 Düsseldorf
الراعي: جمعية الرعية الكاثوليكية

مدينة دوسلدورف
0211 هاتف: 1793370

info@efl-duesseldorf.de 
www.efl-duesseldorf.de

2 حي

5 AWO Beratungsstelle Derendorf 

ّ ُ

ّ ُ

ّ ُ

ّ ُ

für Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und Familien

 AWO مركز استشارات رابطة العمال الخيرية
في ديريندورف لألطفال والقصر والبالغين 

واألسر
Liststraße 2, 40470 Düsseldorf

الراعي: رابطة العمال الخيرية
عالم األسر)شركة ذات مسؤولية محدودة ال 

تهدف إلى الربح(
0211 هاتف: 60025189

erziehungsberatung.list@ 
awo-duesseldorf.de 

www.awo-duesseldorf.de

6 Ev. Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen 

 مركز استشارات الالجئين للتربية والزواج
والمسائل الحياتية

Platz der Diakonie 2 a 
40233 Düsseldorf 

 الراعي: المؤسسة الخيرية دياكوني في
)دوسلدورف )جمعية مسجلة

0211 هاتف: 91318840
eb.flingern@diakonie-duesseldorf.de 

www.diakonie-duesseldorf.de

3 حي

7  AWO Jugendberatung 
استشارات الشباب لرابطة العمال الخيرية 

AWO
Oberbilker Allee 287

40227 Düsseldorf 
الراعي: رابطة العمال الخيرية

Familienglobus )شركة ذات مسؤولية 
)محدودة ال تهدف إلى الربح
0211 هاتف: 60025222

jugendberatung@awo-duesseldorf.de 
www.jub.awo-duesseldorf.de

8 Fachberatungsstelle für Familien 
mit Gewalterfahrung

 مركز االستشارات المتخصصة لألسر التي
تعرضت للعنف

Sonnenstraße 14, 40227 Düsseldorf
الراعي: المؤسسة الخيرية دياكوني في 

دوسلدورف )جمعية مسجلة(
0211 هاتف: 913543600

fachberatungsstelle-ffg@ 
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diakonie-duesseldorf.de 
www.diakonie-duesseldorf.de

9  Fachstelle zur Stärkung der psy-
chischen Gesundheit bei Kindern 

und Jugendlichen
 مركز متخصص لتعزيز الصحة النفسية لدى

األطفال
Kölner Straße 180, 40227 Düsseldorf

الراعي: مدينة دوسلدورف، ممول بواسطة 
LVR

0211 هاتف: 8925529
kjpdi-gesundheitsamt@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/gesundheitsamt/

psychische-erkrankungen

10  frauenberatungsstelle  
düsseldorf e. V.

 مركز االستشارات النسائية في دوسلدورف
))جمعية مسجلة

Talstraße 22–24, 40217 Düsseldorf 
الراعي: مركز االستشارات النسائية

)دوسلدورف )جمعية مسجلة
0211 هاتف: 686854

info@frauenberatungsstelle.de 
www.frauenberatungsstelle.de

11  Jugend- und Elternberatung 

مركز المشورة للشباب واألبوين
Willi-Becker-Allee 10

40227 Düsseldorf 
الراعي: مدينة دوسلدورف
0211 هاتف: 8995361

jugend.elternberatung 
@duesseldorf.de 

www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb

12 ProMädchen – Mädchenhaus 
Düsseldorf e. V.

برومادشن - مركز إيواء الفتيات في 
دوسلدورف )جمعية مسجلة(

Corneliusstraße 70–68 
40215 Düsseldorf 

الراعي: برومادشن - مسكن الفتيات في 
دوسلدورف )جمعية مسجلة(

0211  هاتف: 487675
info@promaedchen.de 

beratung@promaedchen.de 
www.promaedchen.de 

13 Zentrum fuer Schulpsychologie 
مركز علم النفس التربوي
Willi-Becker-Allee 10 

40227 Düsseldorf
الراعي: مدينة دوسلدورف
0211 هاتف: 8995340

schulpsychologie@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/schulpsychologie

4 حي

14 Ev. Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen

 مركز استشارات الالجئين للتربية والزواج
والمسائل الحياتية

Kyffhäuser Straße 7
40545 Düsseldorf

الراعي: المؤسسة الخيرية دياكوني في 
دوسلدورف )جمعية مسجلة(

0211 هاتف: 54476050
eb.oberkassel@ 

diakonie-duesseldorf.de 
www.diakonie-duesseldorf.de

5 حي

15 Ev. Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen

 مركز استشارات الالجئين للتربية والزواج
والمسائل الحياتية

Arnheimer Straße 31
40489 Düsseldorf

الراعي: المؤسسة الخيرية دياكوني في 
دوسلدورف )جمعية مسجلة(

0211 هاتف: 41608920
eb.kaiserswerth@ 

diakonie-duesseldorf.de 
www.diakonie-duesseldorf.de

6 حي

16 Caritas Erziehungs- und Famili-
enberatungsstelle Rath

مركز كاريتاس لالستشارات التربوية واألسرية
Rather Kreuzweg 43

40472 Düsseldorf
الراعي: جمعية كاريتاس

دوسلدورف )جمعية مسجلة(
0211 هاتف: 51629778

ّ ُ

ّ ُ

ّ ُ

ُ

erziehungsberatung.rath@ 
caritas-duesseldorf.de 

www.caritas-duesseldorf.de

17 KiND VAMV Düsseldorf e. V.  

 KIND )بدوسلدورف )جمعية مسجلة
VAMV

Kalkumer Straße 85  
40468 Düsseldorf 

الراعي: KIND VAMV دوسلدورف )جمعية 
مسجلة(

0211 هاتف: 4184440
info@kind-vamv-duesseldorf.de
www.kind-vamv-duesseldorf.de

7 حي

18 Familien- und Erziehungsbera-
tungsstelle

مركز المشورة التربوية واألسرية
Heyestraße 194 a, 40625 Düsseldorf
الراعي: SKFM دوسلدورف )جمعية مسجلة(

0211 هاتف: 2408800
familienberatung@ 

skfm-duesseldorf.de 
www.skfm-duesseldorf.de

8 حي

19 AWO Beratungsstelle Eller für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene 

und Familien
مركز استشارات رابطة العمال الخيرية 

AWO في إللر لألطفال والشباب والبالغين 
واألسر

Schloßallee 12 c, 40229 Düsseldorf
الراعي: رابطة العمال الخيرية

Familienglobus )شركة ذات مسؤولية 
محدودة ال تهدف إلى الربح(
0211 هاتف: 60025363

eb.eller@awo-duesseldorf.de 
www.awo-duesseldorf.de

20 Fachstelle für Regenbogen-
familien

 مركز متخصص لألسر التي تتألف من زوجين
مثليين

Schloßallee 12 c, 40229 Düsseldorf 
الراعي: رابطة العمال الخيرية

Familienglobus )شركة ذات مسؤولية 
)محدودة ال تهدف إلى الربح
0211 هاتف: 60025363
regenbogenfamilien@ 

awo-duesseldorf.de 
www.awo-duesseldorf.de
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21 Deutscher Kinderschutzbund – 
Haus für Kinder BLAUER ELEFANT

جمعية حماية الطفل األلمانية - منزل 
لألطفال "بالور إلفانت"

Posener Straße 60, 40231 Düsseldorf 
الراعي: جمعية حماية الطفل األلمانية

OV دوسلدورف )جمعية مسجلة( 
0211  هاتف: 6170570

info@kinderschutzbund-duesseldorf.de 
www.kinderschutzbund-duesseldorf.de

9 حي

22 Caritas Erziehungs- und Famili-
enberatungsstelle Wersten

 مركز كاريتاس لالستشارات التربوية واألسرية
في فيرستن

Kölner Landstraße 264  
40589 Düsseldorf 
الراعي: جمعية كاريتاس

دوسلدورف )جمعية مسجلة(
0211 هاتف: 9764050

erziehungsberatung.wersten@ 
caritas-duesseldorf.de 

www.caritas-duesseldorf.de

23 Ev. Beratungsstelle für Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen  

 مركز استشارات الالجئين للتربية والزواج
والمسائل الحياتية

Paulistraße 7, 40597 Düsseldorf
الراعي: المؤسسة الخيرية دياكوني في 

دوسلدورف )جمعية مسجلة(
0211 هاتف: 715057

eb.benrath@diakonie-duesseldorf.de 
www.diakonie-duesseldorf.de

10 حي

24 AWO Beratungsstelle Garath für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene 

und Familien
مركز استشارات رابطة العمال الخيرية 

AWO في غاراث لألطفال والشباب 
والبالغين واألسر

في مركز استشارات رابطة العمال الخيرية 
AWO في غاراث

Frankfurter Straße 225 
40595 Düsseldorf 

 شركة ذات( Familienglobus :الراعي
)مسؤولية محدودة ال تهدف إلى الربح

0211  هاتف: 60025235
eb.garath@awo-duesseldorf.de 

www.awo-duesseldorf.de

Wittlaer Angermund

Kalkum

Kaisers-
werth

Lohausen

Stockum

Unterrath

Lichten-
broich

Rath

Mörsen-
broich

Derendorf
Golz-
heim

Pempel-
fort

Stadt-
mitte

Lörick

Heerdt

Nieder-
kassel

Alt-
stadt

Carl-
stadt

Ober-
kassel

Hafen

Hamm Bilk

Volmers-
werth

Flehe

Oberbilk

Unterbilk
Friedrich-

stadt

Lieren-
feld

Flingern
Süd

Flingern Nord

Düsseltal Grafen-
berg

Ludenberg

Knitt-
kuhl

Eller

Vennhausen

Hubbelrath

Gerresheim

Unterbach

HasselsWersten

Holthausen

Benrath

Urdenbach

Garath

Heller-
hof

Reis-
holz

Itter

Himmel-
geist

3

4

52

6

11

8
7

14

15

16

18

23

24

22

12

dtdtt

k 1111111122
10

S

8
9

1111113

17

21

20

itttee

11111111111111333
1

2222222200
19

5

6

7

2

1
4

3

9

8

10

www.duesseldorf.de/djeb

الهوية إذا رغبت(.أن تكون دون  الكشف عن كل مكان ومجانية )ويمكن المشورة سرية للغاية في 

مركز استشارات التربية والمسائل الحياتية  
مركز تقديم المشورة للشباب   

مراكز المشورة المتخصصة  

10األحياء من   1   إلى 10 1



بالتعاون مع



 مراكز تقديم المشورة في دوسلدورف
لألبوين واألطفال والشباب

ر مراكز تقديم المشورة في دوسلدورف للتربية والشباب واألسرة  توفِّ
الدعم والمساعدة لألطفال والشباب والبالغين في توضيح األزمات الفردية 

والعائلية والتغلب عليها.

قد تتعلق األسئلة بمسائل تربوية بسيطة حول الطفولة المبكرة، أو سن 
المدرسة االبتدائية أو سن المراهقة، أو مظاهر نمو طفلك، أو اضطرابات 

االتصال والعالقات، أو اضطرابات األداء، أو مشكالت سلوكية، أو اضطرابات 
عاطفية أو صراعات عائلية، أو صراعات االنفصال والطالق أو مسائل تتعلق بحق 

رؤية األوالد بعد االنفصال أو الطالق بين األبوين.

عندما تكوني فتاة مراهقة أو تكون فتى مراهًقا، قد تبحثان عن إجابات حول 
موضوعات تتعلق بالصداقة أو الحب، أو أن تكونا قد وقعتما في أزمة أو هناك 

توترات مع الوالدين.

يتوافر في نطاق مدينة دوسلدورف بأكملها 16 مركًزا لالستشارات التربوية 
والشبابية واألسرية لرعاة مختلفين، والتي يمكنك االختيار من بينها بحريِّة. 

وباإلضافة إلى ذلك، هناك ثمانية مراكز أخرى لتقديم المشورة مع توفير خدمات 
متخصصة في مجال المساعدة والدعم.
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 مراكز تقديم المشورة لألبوين واألطفال
والشباب  في دوسلدورف على شبكة اإلنترنت

www.duesseldorf.de/djeb
 مراكز تقديم المشورة
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Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister 
Jugendamt
Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf
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