SİZİN İÇİN BURADAYIZ

İLETİŞİM

Ebeveyn-Çocuk Merkezinin hizmetleri, çocukları 0 ile 3 yaş
arasındaki ebeveynlere (veya ebeveyn adaylarına) yöneliktir.
Çocuğunuzun bu kuruluşa gelip gelmemesinin hiçbir önemi
yoktur.

Bizimle iletişime geçin. Sizi güncel hizmetlerimiz
hakkında bilgilendirmekten mutluluk duyacağız.

Aşağıdaki durumlarda bizi ziyaret edin veya bizimle temasa geçin:

ERKEN YARDIMLAR
EBEVEYN–ÇOCUK
–MERKEZİ

Mannheim’daki tüm Ebeveyn-Çocuk
Merkezleri ile Frühe Hilfen konusunda diğer
bilgiler için: www.mannheim.de/fruehehilfen

▪ Başka ebeveynler ile benzer durumlar hakkında bilgi alışverişi
yapmak ve birbirinizi desteklemek istiyorsanız,
▪ Çocuğunuzun gelişimi hakkında sorularınız varsa veya endişe
taşıyorsanız,
▪ Kendi ailevi, mesleki veya sosyal durumunuz hakkında
sorularınız varsa.

Bağışla desteğinizi bekliyoruz:
Bağış hesabı „Frühe Hilfen“
Sparkasse RheinNeckarNord
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70
BIC: MANSDE66XXX

Sizi ve çocuğunuzu bekliyoruz.

TR

SEVGİLİ EBEVEYNLER

HİZMETLERİMİZ

HAKKIMIZDA

Henüz ebeveyn adayı olsanız bile, anne veya baba olarak
çocuğunuza iyi bir eğitim vermek ve onun hayatı için iyi ön
koşullar sağlamak istersiniz.

Çeşitli olup çocuklar ve onların anne veya babalarının ihtiyaçlarına

Ebeveyn-Çocuk Merkezinin ekibinde çeşitli meslek gruplarından

yöneliktir.

gelen uzman personel çalışmaktadır. Talep halinde bireysel

Örneğin:
Bir çocuğa bakmak, beraberinde yeni görevler ve bazı zorluklar
getirir.
Ebeveyn-Çocuk Merkezindeki uzman personelimiz bu tür
konularda size samimi bir şekilde kulak verecektir. Personelimiz
eğitim, sağlık, gelişim ve aynı zamanda sosyal güvenlik hukuku ve
benzeri konularda size rehberlik edecektir.
Ebeveyn-Çocuk Merkezi öncelikle tanışma, bilgi alışverişi, fikir
alışverişi, oyun ve öğrenme için zaman ve mekan sunmaktadır.
Ebeveyn-Çocuk Merkezi, milliyeti, inancı ve kültüründen bağımsız
olarak çocukları 0 ila 3 yaşında olan tüm anne ve babalar ile ebeveyn adaylarına açıktır.

▪ Samimi buluşmalar/samimi kreş grupları
▪ Ebeveyn-Çocuk grupları
▪ Ebeveyn-Çocuk kafeteryası
▪ Konulu kahvaltılar
▪ Birlikte yemek pişirme
▪ Günü birlik seyahatler
▪ Bebek masajı

görüşmeler de yapılabilir.
▪ Merkezimizde pedagoji personeli, kuruluş yönetimi ve muhataplar bulunmaktadır. Pedagoji personeli diğer uzman
personelle birlikte bu hizmetleri hazırlayacak ve pedagoji ile
ilgili sorularınızda rehberlik edecektir.
▪ Bir eğitim rehberliğindeki bir psikolog çocuğunuzun gelişimi,
eğitim ile ilgili sorularınız ve diğer ihtiyaçlarınız konusunda size
rehberlik verebilir.
▪ Çocuk ve Gençlik Tıp Hizmeti personeli, size sağlık ve
beslenme konusunda bilgi verecek ve rehberlik edecektir.

▪ Ebeveyn rehberliği

▪ İlçe Sosyal Güvenlik İşlerinden bir uzman Gençlere Yardım
veya diğer konulardaki yardımlar hakkında size destek
verecektir.

Bu hizmetler ücretsiz ve isteğe bağlıdır.

Tüm uzmanlar gizlilik mükellefiyetine tabidir.

▪ Yaratıcı ebeveyn hizmetleri

