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İnsanın çocuğu olması güzel bir şeyve bazen de oldukça heyecanlı bir şey!
Çocuğun gelişmesi her zaman anne babanın istediği gibi olmaz. İyi bir akıl verecek de kolay
kolay bulunmaz. Şaşılacak bir durum yok: Çünkü eğitim konusu çocuk oyunu değil.
Nihayet konuşabileceğiniz ve güven duyabileceğiniz bir kişiye rastlarsanız ne mutlu sizehem dinlemesini bilen hem de anne babaların ve çocukların sorularına yanıt verebilen bir
kişi.
Biz Eğitim Danışmanlık Servisi’nin çalışanları sizlerin hizmetinizdeyiz!
Sizlerin sorularınız ve sorunlarınız için zaman ayırıyoruz ve sizlerle birlikte çözüm yollarını
arıyoruz. İlk bir görüşme bile çok yardımcı olabilir.
Bu ilk görüşme bireysel durumu daha nesnel olarak ortaya çıkarmaya, bundan sonra yapılacakları açıklığa kavuşturmaya ve gerekiyorsa uzun vadeli bir işbirliğini görüşmeye yardımcı
olabilir.
Şu konularda danışmanlık yapıyor ve sizlere yardımcı oluyoruz:
• Eğitimle ilgili sorunlar ve zorluklar
• Kişisel durum ve aile ile ilgili sorunlar
• Çocuk ve gençlerin gelişmesine yönelik genel ve özel sorular
• Çocuk yuvalarında dikkat çeken davranışlar
• Okulda ve meslek eğitiminde başarı kazanmayla, hal ve gidişle ilgili sorunlar
• Yalnız anne ya da yalnız babadan oluşan aileler ve üvey ailelerle ilgili sorular
• Ayrılma ya da boşanma durumları
• Anne baba ile çocuklar arasında kopan ilişkilerin kurulması (destekli ilişki)
Bize aktardığınız sorunlar ve özel durumunuzla ilgili verdiğiniz bilgiler elbette aramızda
kalacaktır.
Hizmetimize güvenebilirsiniz. Servisimizde çalışan herkes sır saklamakla yükümlüdür.
Hizmetimiz parasızdır

52/318 – 08.09

Psikolog, sosyal eğitim elemanı ve hareket tedavi uzmanından oluşan bir hizmet timi olarak
• Bireysel danışma
• Aile danışması ve aile terapisi
• Grup çalışması
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yöntemleriyle sizlere parasız olarak bireysel yardımda bulunmaktayız.
Özellikle çocuk ve gençlere yönelik olarak şu hizmetleri sunmaktayız:
• Tedavi sürecinde destek
• Test yoluyla teşhis ve davranışları gözlemleme
• Hareket bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi
Bundan başka belediyenin çocuk yuvalarındaki eğitici uzman personele de hizmet veriyoruz.
Onlara danışma ve süpervizyon hizmeti sunuyoruz. Ayrıca veli akşamlarına ve bilgilendirme
toplantılarına katılıyoruz.
Bize herkes başvurabilir:
Çocuklar, gençler, anne babalar, tek başına çocuk yetiştiren anneler ya da babalar, aile
üyeleri veya velayet sahibi diğer kişiler.

Danışma yerine nasıl ulaşabilirsiniz:
• Pazartesi gününden cuma gününe kadar sekreterliğe başvurabilir ve ilk bilgileri oradan
alabilirsiniz.
• Her pazartesi günü saat 16.00 ile 17.30 arasında habersiz olarak da açık danışma gününe
gelebilirsiniz

Anne babalar, çocuklar ve gençler için danışma yeri
Bilim Kenti Darmstadt belediyesinin
Eğitim Danışmanlık Servisi
Jakob-Jung-Str. 2
64291 Darmstadt-Arheilgen
Tel: 06151 - 3506-0
Faks: 06151 - 3506-23
Sekreterliğin açık olduğu saatler:
Pazartesi-Perşembe saat 08.00 – 16.30
Cuma
saat
08.00 – 13.00
Açık konuşma günü
Pazartesi
saat

16.00 – 17.30

Ayrıca görüşme gün ve saatleri kararlaştırılabilir.

