Yetkili kişi:

destek” projesinin
> "Erken
arkas nda kimler var?
Aile için erken destek hizmet merkezi
Kreisjugendamt (Bölge Çocuk Esirgeme Kurumu)
Kaiserpassage 11
72764 Reutlingen
www.fruehehilfen-reutlingen.de

Biz esnek, küçük bir koordinasyon ekibiyiz ve
Reutlingen'in Eğitim Danışmanlık Merkezine bağlıyız. Hamilelere, annelere, babalara ve 0-3 yaş
arası çocuklara danışmanlık yapıyor, destekliyor
ve ilgileniyoruz. Bu yardım, Reutlingen ilçesinde
yaşayan herkes içindir. Din ve uyruğun bizim için
önemi yoktur.
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> Kucuk ve buyukler icin yard m

Erken Destek Ağ Koordinasyon Ofisi
Reutlingen bölgesi
Tel. (07121) 907-19 82 veya -19 85
fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de
Echaz-Neckar-Erms bölgesi
Tel. (07121) 907-19 85
fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de

Hamilelik, doğum, bebek ve küçük çocuk: Her şey
çok güzel görünüyor ama yine de bir çok ailede
küçük ve bazen büyük problemler olur. Her şeyi
doğru mu yapıyorum? Bunu nasıl başarırım? Nerede kalırım? Çocuğumun gelişimi yaşına uygun
mu? Kararsızlık ve zorlanma oluşur.

Schwäbische Alb bölgesi
Tel. (07121) 907-19 82
fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de
İletişim halinde lütfen
yaşadığınız semti belirtiniz!

Sizin için buradayız. Tek elden bilgi, çözüm, öneri,
destek ve yönlendirme hizmetleri sunuyoruz.
Destek hizmetlerimiz ücretsizdir ve bürokrasi ile
ilgisi yoktur. Bilgi ve randevu şahsen, telefon veya
e-posta yoluyla verilir. Daha fazla bilgi için web
sitemizi ziyaret ediniz.
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Tel.
(07121) 90719-82 veya -85
E-posta fruehe-hilfen@kreis-reutlingen.de
Web
www.fruehehilfen-reutlingen.de

Gebe desteği
Sorunlu gebelik desteği
Tel. (07121) 907-1984
schwangerenberatung@kreis-reutlingen.de

Erken Yardım: Çok küçükler
için. Ve büyükler için de.
Gebeler ve 0-3 yas arasi cocuklari
olan aileler icin destek projesi

Aile desteği, aile eğitimi
Koordinasyon eyalet programı GÜÇ
www.fruehehilfen-reutlingen.de
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> Bir cocuk sunlar degistirir...
D slanm s ya da tek
bas na kalm s gibi mi
hissediyorsunuz? Hemen
bizi aray n. Yasamsal
durumlar n zda size
yard m ediyoruz.

“

Hamileliğin ve çocuğun tek başına çocuk büyütenler veya aileleri değiştirmesi tamamen
normaldir ve yaşamın içindendir.
Bu nedenle yardıma her ihtiyaç duyduğunuzda bize başvurabilirsiniz. Örneğin:
Bebek ve çocuk
>> çok huzursuz ve çok ağlıyorsa
>> uyku düzeni kötüyse ya da iyi
uyuyamıyorsa
>> yeterince içmiyorsa ya da
yemek yemek istemiyorsa
>> sürekli huysuzsa
>> çok korkuyorsa
Kendiniz
>> huzur bulamıyorsanız
>> yalnız kalmış hissediyorsanız
>> problemleri artık tek
başınıza çözemiyorsanız
>> ebeveyn olarak çatışmalarınız varsa
Genel sorular
>> çocuğunuzun gelişimine yönelik
>> çocuğunuzun eğitimine yönelik
>> finansal ya da yasal danışmanlık
>> cinsel ya da eşler arası danışmanlık
>> hamilelikteki problemleriniz hakkında
danışmanlık

> Erken destek kolaylastirir...

Erken destek açık, kolay ve yakındır. Sizinle
sohbet ederek veya sizi dinleyerek size destek
oluyoruz. Size günlük hayatınızda
uygulayabileceğiniz tavsiyeler ve bilgiler
veriyoruz. Hizmetlerimiz ücretsizdir
ve bürokratik değildir. Elbette
bilgileriniz bizde güvende.

Görevlerimiz ve hizmetlerimiz
>> Çocuğunuzun gelişimi,
eğitimi ve sağlık teşviki
ile ilgili sorularınız için
tavsiye, bilgi ve yönlendirme
>> Çeşitli kurs ve grup olanakları
çerçevesinde aile ve ebeveyn eğitimi
>> Aile, sağlık ve çocuk hemşireleri ve
aile ebelerinin görevlendirilmesi
>> Reutlingen bölgesi aile danışmanlığı
>> Diğer alanlardaki uzmanlar ile ilgili bilgi
>> Aile destek hizmetlerinde iş birliği yapan
ortakların koordinasyonu

Gebelere ve 0-3 yaş arası
çocukları olan ailelere destek sağlıyoruz

“

