BBZ – Beratungs– und Betreuungszentrum
für junge Geflüchtete und Migrant*innen
Träger: KommMit e.V.
Turmstr. 21 • 10559 Berlin
Haus M, Eingang P/O

www.bbzberlin.de

مشاوره برای پناهجویان نوجوان و
رسپرستهایشان
ن
.تعیی وقت قبیل مالقات ممکن است
به دلیل کرونا فقط با
ن
.گرفی وقت لطفا از طریق تلفن یا ایمیل اقدام کنید
برای
:در آدرس زیر

Turmstraße 21, 10559 Berlin
Haus M, Eingang P / O, 2. OG
Fax: 030 - 98 35 39 14
 دری و انگلییس صحبت یمکنند،همکاران ما به زبانهای فاریس
متجم همراه بیاورید یا برای ر
برای سایر زبانها شما یمتوانید ر
متجم با ما هماهنگ کنید
*** تمام خدمات مشاوره ما رایگان است
*** ممکن است شما ناچار شوید منتظر بمانید
:همکاران
Anne Pokojski (Sozialarbeiterin) a.pokojski@bbzberlin.de
Tel: 0157 - 36 233 810

(Di u. Mi: 10-15 Uhr Do: 10-18 Uhr)

Keyvan Sadr (Sozialarbeiter)

k.sadr@kommmitbbz.de

Tel: 0178 - 28 88 276

(Mo-Fr: 11-18 Uhr)

Dieses Projekt wird kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, sowie aus Berliner Landesmitteln.

BBZ – Beratungs– und Betreuungszentrum
für junge Geflüchtete und Migrant*innen
Träger: KommMit e.V.
Turmstr. 21 • 10559 Berlin
Haus M, Eingang P/O

www.bbzberlin.de

مشاوره برای پناهجویان نوجوان و
رسپرستهایشان
ن
.تعیی وقت قبیل مالقات ممکن است
به دلیل کرونا فقط با
ن
.گرفی وقت لطفا از طریق تلفن یا ایمیل اقدام کنید
برای
:در آدرس زیر

Turmstraße 21, 10559 Berlin
Haus M, Eingang P / O, 2. OG
Fax: 030 - 98 35 39 14
 دری و انگلییس صحبت یمکنند،همکاران ما به زبانهای فاریس
متجم همراه بیاورید یا برای ر
برای سایر زبانها شما یمتوانید ر
متجم با ما هماهنگ کنید
*** تمام خدمات مشاوره ما رایگان است
*** ممکن است شما ناچار شوید منتظر بمانید
:همکاران
Anne Pokojski (Sozialarbeiterin) a.pokojski@bbzberlin.de
Tel: 0157 - 36 233 810

(Di u. Mi: 10-15 Uhr Do: 10-18 Uhr)

Keyvan Sadr (Sozialarbeiter)

k.sadr@kommmitbbz.de

Tel: 0178 - 28 88 276

(Mo-Fr: 11-18 Uhr)

Dieses Projekt wird kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, sowie aus Berliner Landesmitteln.

