
Aile ve çocuk için 
erken yardım

türkisch



Doğumdan sonra ve bebeklikte/ küçük çocukluk döneminde çocuğunuzla birlikte çok 
fazla mutluluk ve yeni zorluklar yaşayacaksınız. Alışkın olmadığınız, bazende zor du-
rumlar sizi dayanıklığınızın sınırlarına götürebilir. Endişeleniyormusunuz, çocuğunuzun 
gelişimi hakkında tedirgin ve endişeli hissediyormusunuz?

0-4 yaş arası çocukları olan ebeveynler için profesyonel danışmanlık, yardım ve destek 
sunuyoruz. Çocuklarınızın ihtiyaçlarını ve daha iyi anlamanıza yardımcı oluyoruz, me-
sela

• çocuğunuz huzursuz ise, çok az yada tek başına uyuyamıyor ise
• çocuğunuz korkuyor, çok ağlayıp bağırıyor ise, zor sakinleştirebiliyorsanız eğer
• çocuğunuz pasif ise, insanlara ve çevresine çok az tepki veriyor ise
• çocuğunuz zar zor tek başına oynayabiliyor ise
• çocuğunuz agresif davranıyor ise
• çocuğunuz yemek yemiyor ise

İçin irtibata geçebileceğiniz kişi veya kurumuz

• endişeli ve tavsiye arayan anneler, babalar ve  
çocuk ile ilgili bağlantı kurabilecek diğer kişiler

• erken doğmuş bebekleri olan ebeveynler
• duygusal sıkıntısı olan ebeveynler
• bağımlılık sorunu olan ebeveynler
• genç anne ve babalar
• ayrılan aileler, tek ebeveynli aileler



Burada profesyonel danışmanlık ve destek sunuyoruz

• hastanede yatma veya ayakta tedavi olma bölümü (doğumdan sonra 6 haftalık dö- 
 nem / Puerperium, Neonatoloji)
• evinizde
• görüşme / danışma saatlerinde
• grup arzlarında (ebeveyn grupları)
• kreşlerde, oynama gruplarında, gündüz bakım merkezlerinde ve gündüz bakımında

Ailelere ve çocuklara erken yardım, gelişimsel psikolojik danışmanlık ve destek‘den ge-
len bir arz, doktorlar, ebeler, anne/ baba danışmanlığı gibi tıbbi bakım alanında takviye 
ve işbirliği. Ebeveynlerin ve çocukların koruma ve rafahı için bir arzdır. Aile durumuna 
göre ayarlanır, erken destek için daha fazla ilerleme ve öneri (değerlendirme, danışma, 
destek) sağlanır.

Arzımız ücretsizdir. Gizlilik yükümlülüğüne bağlıyız.

Erken alanda ve ailelerin ve işbirliği yaptığı kişilerin danışmanlığında uzmanlaşmış 
profesyonel uzmanlarız.
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