EbEVEyInlErIn
eğitim becerilerini geliştirebilmeleri için, erken destek
amacıyla, aileleri yetkili kuruluşlara yönlendiriyoruz.
Bilgileraşağıdakiinternetsayfasındadır:

çocukluk hayatIna IyI
bIr başlangIc
Koki–Ağçocukküçükiken
katharinenstr. 2, 83278 traunstein

çocukluk hayatIna
IyI bIr başlangIc

www.guter-start-ins-kinderleben-traunstein.de
Frau alexandra kijowsky-Ecker
telefon: 08 61/58-617
alexandra.kijowsky-ecker@lra-tS.bayern.de

Frau claudia boyer
telefon: 08 61/58-397
claudia.boyer@lra-tS.bayern.de

teklifin içeriği

•

aileler,akrabalar ve ilgilenenler için hiç
bağlayıcılığıolmayan danışmanlık

birlikte çalişilan kuruluşlar

•

yardım imkanları için genel ve kapsamlı
bilgiler

SozialpädiatrischenZentrum–SPZ
Schierghoferstraße 5, 83278 traunstein
telefon: 08 61/705-15 60

•

Profesyonel yardımcılar danışmanlık yaparak
Sizi gerekli kurumlara yönlendireceklerdir

•

Danışmalar bürolarımızda, Sizin evinizde,
bir muayenehane veya bizimle birlikte bir
danışma merkezinde yapılabilir
tüm danışmalar ücretsizdir!

Herausgeber:
landratsamt traunstein
amt für kinder, Jugend und Familie
Papst-benedikt-XVI.-Platz
83278 traunstein

Koki Flyer tü 2012

•

landratsamt
traunstein`ın
küçük çocuk
ve bebekleri olan
annebabalar için
uzman danışma
yeridir

çocukluk hayatIna IyI bIr
başlangIc

DanIşmanlIk yaPtIgImIZ
konular

ağ

ve

annebabaların cocugun gelişmesinde, destek

Size en iyi şekilde yardımcı olabilmek için erken

bebekleri olan annebabalar için uzman danışma

görmesinde, terbiyesinde ve bakımında olabilek

destek konularından bir ag meydana getirdik.

yeridir.

tüm sorunlar.

Siz annebabalara erken destek olarak

çalışmalarımız ile ile Siz annebabalara ulaşarak, aşagıdaki çeşitli yardım imkanlarını sunmak istiyoruz

Sosyal ve sağlık yardımları konusunda bir cok yetkili
kurum ile birlikte çalışıyoruz, örneğin:

•

cocuk ile aranızdaki bağın güçlendirilmesi

•

SPZ sosyal çocuksağlığı merkezi

•

bebeğinizin olumlu gelişmesine destek

•

hastaneler

•

zorlandığınız durumlarda Sizin yanınızda olmak

•

Doktorlar

•

ve bircok günlük sorunlarda Size yardımcı
olmak

•

Ebehemşire ve aile-Ebehemşireleri

•

Sağlık kurumları

•

hamilelik danişma kurumları

•

aile yardımcıları, …

landratsamt

•
•
•
•

traunstein`ın

küçük

çocuk

hamilelik zamanında
doğumdan sonra
çocuk küçük iken ( 0 ile 3 yaş)
ve zor zamanlarda

yardımcı oluyoruz
ayrıca şu konularda yardımcı oluyoruz

•

(bebek kötü uyuyorsa veya çok bağırıyorsa) annebabaların yorulmaları durumunda

•

işsizlik, maddi zorluklar, yanlız yetiştirme
gibi durumlardaki sosyal güçlüklerde

•
•
•
•

ailevi desteğiniz yok ise
ruhsal güçlükler
güvensizlikler
sosyal bir ağın olmaması (yanlız kalma,
ayrı kalma gibi)

