
Psikolojik Danışma 
Merkezleri
Çocuklar, gençler ve ebeveynler için

Psikolojik Danışma Merkezi Kuzey
Sandhofer Straße 22
68305 Mannheim (Luzenberg)
Tel.: +49 (0)621/293-5530
Faks: +49 (0)621/293-5533
E-Posta: beratung.nord@mannheim.de
1 ve 3 ile 53 ve 58 nolu hatlar ile ulaşım sağ- 
lanabilir,
Durak: Luzenberg

Psikolojik Danışma Merkezi Orta
D7, 2a-4
68159 Mannheim (Innenstadt)
Tel.: +49 (0)621/293-8866
Faks: +49 (0)621/293-8868
E-Posta: beratung.mitte@mannheim.de
2 ve 6 nolu hatlar ile ulaşılabilir, Durak:
Rathaus

Psikolojik Danışma Merkezi Güney
Relaisstraße 164
68219 Mannheim (Rheinau)
Tel.: +49 (0)621/293-6040
Faks: +49 (0)621/293-6041
E-Posta: beratung.sued@mannheim.de
1 nolu hat ile ulaşım sağlanabilir, Durak: Mül-
heimer Straße
Anasayfa: www.pb-mannheim.de

Danışma  
hizmetleri

 ■ Mannheim’da yaşayan tüm ailelere, çocukla-
ra, gençlere ve 26 yaşına kadar tüm genç 
erişkinlere,

 ■ bebek ve küçük çocukları olan anne ve baba-
lara ve

 ■ bebek bekleyen ailelere açıktır,
 ■ isteğe bağlı ve ücretsizdir,
 ■ gizlidir,
 ■ tüm tabiyetlere, inançlara ve kültürlere 

açıktır,
 ■ Türkçe olarak da hizmet verilmektedir,
 ■ talep halinde anonim olarak gerçekleştiril-

mektedir.

Bölgesel  
merkezlerimiz

Bilgi ve Başvuru

 ■ Telefonla veya şahsen
 ■ Pazartesi ile Perşembe günleri arasında: Saat 

9 ile 16 arasında
 ■ Cuma: Saat 9 ile 15 arasında
 ■ Randevu talep üzerine



Ebeveynler için

Size aşağıdaki konularda danışma hizmeti ve 
destek veriyoruz:

 ■ çocuklarınızın eğitimi ile ilgili her türlü 
konuda,

 ■ çocuğunuzla ilgili endişelerinizde,
 ■ çocuğunuzu sıkıntıya sokan bir şey olduğunu 

düşündüğünüzde,
 ■ eğitmen, öğretmen, çocuk doktorları gibi 

üçüncü şahıslar sizi sorunlar hakkında bilgi-
lendirdiğinde,

 ■ aile içi değişiklikler ve bunlardan kaynaklı 
duygusal yük artışlarında veya ailenizde 
yaşanan çatışma ve gerginlik durumlarında,

 ■ ayrılma veya boşanma sonucunda ortaya 
çıkan durumlarda.

Çocuklar ve gençler   
için

Kaç yaşında olursan ol, Mannheim’da yaşıyorsan 
ve seni veya aileni ilgilendiren bir sorun ile ilgili 
olarak yardım arıyorsan istediğin zaman, anne ve 
babanın bilgisi olmadan da, danışma merkezleri-
mizden bir tanesine başvurabilirsin.

Uzmanlar için

Çocuklar ve gençlerle profesyonel çalışmalar 
yapmakta olan sizler için

 ■ anonim uzman danışma hizmeti,
 ■ veli toplantıları ve eğitim ile ilgili diğer 

aktiviteler,
 ■ çocuk ve gençlerin tehlike altında olması 

ve korunması ile ilgili sorular hakkında 
danışma olanağı.
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