EKIBIMIZ:
Ekibimizde psikoloji, sosyal pedagoji ve
özel eğitim alanlarıyla ilgili profesyonel
terapiyi görüşebilirsiniz. İki takım asistanı
size destek verecektir.

LKELERIMIZ:
Tekliflerimiz ücretsiz ve gönüllülük
esasına dayalıdır. İsteklerinize zaman
ayırıyoruz ve gizlilik kuralına tabiyiz.
Sankt Augustin şehrinde ırk, din, cinsel
eğilim ve dünya görüşünüzden bağımsız
olarak ebeveynler, çocuklar ve gençler
için irtibat kişileri biziz.

ADRESIMIZ:

DANI MA MERKEZI

Sankt Augustin şehrinin eğitim ve aile
danışmanlığı
Eibenweg 2
53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 / 2 84 82
Faks: 02241 / 2 88 00
E-Posta: familienberatung@sankt-augustin.de

EBEVEYNLER, ÇOCUKLAR
VE GENÇLER Ç N

Çalışma saatlerimiz:
Pt – Cu
Pt – Pe

saat 08.30 – 12.30 arası
saat 13.30 – 17.00 arası

Bize ulaşabileceğiniz otobüs hatları
512, 513, 517, 529 ya da Sankt Augustin
Zentrum/ Mülldorf durağındaki 66 no’lu
tramvayla ulaşabilirsiniz.
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Çocuklar ve gençler, bize tek başlarına
başvurabilirler.

Eğitim ve
aile danışmanlığı
Eibenweg 2
r
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Kişisel olarak ya da telefonla başvurudan
sonra 14 gün içerisinde bir görüşme
randevusu alıyorsunuz.
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Diğer bilgiler için:
www.sankt-augustin.de/familienberatung

Eğitim ve aile danışmanlığı

Her ailede destek ve danışmanlığın
yardımcı olabileceği altından
kalkılamayan durumlar vardır.

TEKLIFLERIMIZ U KI ILERE
YÖNELIKTIR:
... Annelere ve babalara:
• evdeki ortamı düzeltmek isteyen.
• çocuklarının gelişimiyle ilgili endişe duyan.
• kendini bunalmış veya güvensiz hisseden
ve anne-baba olarak yeniden güçlü ve aktif
olmak isteyen.

... Gençlere ve çocuklara:
• kendilerini daha iyi hissetmek isteyen.
• kendileriyle ya da başkalarıyla başa
çıkamayan.
• kendisini yalnız, ürkek veya üzgün
hisseden ve bu konuda konuşmak isteyen.
• aileleri, kardeşleri veya arkadaşçevresiyle
kavga eden.
• anne babanın ayrılmasından etkilenen.
• farklı nedenlerden dolayı destek arayan.

• arkadaşlık, ayrılık veya boşanmayla ilgili
soruları olan.

... Okul ve anaokul menşeli kişilere
ve de sosyal, tıp ve psikoloji
alanındaki profesyonellere:
• bir çocuk veya genç için endişe duyan.
• çatışma ve ağır yükle uğraşmada

• farklı nedenlerden dolayı destek arayan.

• heyecan arayan.
• bekleyen bir ebeveyn görüşmesinin
hazırlığında danışmanlık isteyen.

... İlgili başka kişilere:
• çevrelerindeki çocuklar veya gençler için
endişelenen.

• farklı nedenlerden dolayı destek arayan.

SUNDUKLARIMIZ
Tek, aile ya da grup teklifleri şeklinde:
Danışmanlık
Psikolojik ve özel eğitim tanısı
Terapi desteği

SUNDUKLARIMIZ
Anonim olay toplantısı
Takım denetimi/Koçluk
İleri eğitimler
Ebeveyn akşamları/Alan sunumları
Ağ çalışması

İsteğiniz üzerine anaokulları, aile merkezleri
ve okullarla birlikte çalışıyoruz.

Çocuk sağlığı riskinde danışmanlık

