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Ebeveynler ve çocuklar hakk ndaki
tüm sorular n z için ileti im noktas
ve bilgi edinme merkezi

dostane
desteklerle

Yukar Avusturya
Çocuk ve Gençlik refah
Aile Dani ma Merkezi

Çocuklar n ve gençlerin ya amlar na e lik eden
herkes sürekli yeni sorunlar ve zorluklarla kar
kar ya kalmaktad rlar. Bu nedenden uzman
tavsiyesi ve deste ini nereden ve nas l al nmas
gerekti ini bilmek önemlidir.

Aile Dan ma Merkezi, çocuk ve gençlik refah
hizmeti çat si alt nda çe itli teklifleri, firsatlari ve
önerileri bir araya toplam t r. Ilk ba ta çocuklarla
ilgilenen herkes (anne, baba, babaanne, anneanne,
dede veya ögretmen)

Tüm endi elerinizi ve sorular n z  bilgi edinme yeri
olan Aile Dan ma Merkezine gelebilirsiniz
Örne in:

Bebe inizin geli imi ile ilgili sorular
Çocu unuzun e itimi ile ilgili sorular
Çocu un velayeti veya nafaka ilgili yasal sorular
Ebeveyn olarak a r  stres hissediyorsan z
Sürekli olan Aile içi kavgalarda

Konumlar/Mevkiler:

(Aile Dan ma Merkezi) FIZ Freistadt:
Bezirkshauptmannschaft Freistadt
Promenade 5
4240 Freistadt

(Aile Dan ma Merkezi) FIZ Pregarten:
BH-Außenstelle Pregarten
Tragweinerstraße 29
4230 Pregarten

(Aile Dan ma Merkezi) FIZ Unterweißenbach:
BH-Außenstelle Unterweißenbach
Markt 22
4273 Unterweißenbach
(2018'den itibaren „Haus der Musik“,'de, Markt 14)

Kinder und Jugendhilfe Freistadt önerisidirAile dan ma merkezleri
ziyaretçilerin fikirleri do rultusunda

çal arak gelen tüm öneri ve
tavsiyeleriniz için mutluluk duyar!

07942-702-62341
KJH.BH-FR.Post@ooe.gv.at



Bebekle Ya am -
Hamile Kad nlar ve Ebeveynler
için bulu ma
Ba lang çta, emzirme ve beslenme ile ilgili birçok soru
ortaya ç kabilir:

Ne s kl kla emzirilmelidir?
Çocu um yeterince yemek yedimi?
Bebe im neden a liyor?

Aç k bebek bulu malar nda bir ebeden veya
emzirme dan man ndan bilgi ve tavsiye alabilirsiniz.
Kat l m ebeveynler için hamilelik s ras ndada mümkündür!

Freistadt:
Purzelbaum Freistadt,
Schlosshof 1, 4240 Freistadt, Tel.: 07942 – 74181
Her ay n 2. ve 4. Persembe günleri,
14:00-16:00 saatleri aras nda

Pregarten:
Veranstaltungszentrum Wartberg, Seminarraum
Schulstraße 5, 4224 Wartberg ob der Aist
Her ay n 4. Çar amba günleri,
09:00-11:00 saatleri aras nda

Unterweißenbach:
Haus der Musik,  Markt 14, 4273 Unterweißenbach
Randevu bilgileri için 07942/702/62341

E itim ve aile dan manl
Ebeveynlere, bak c lara, çocuklara ve gençlere yöneliktir.
Özel durumlarda ev ziyareti mümkündür.
Burada aile e itim problemleri veya anla mazl klar
söz konusu oldu unda ki isel tavsiyeler edinebilirsiniz.
örne in, u sorular gibi:

Çocu un Davran
A r  stres alt nda kalan ebeveynler
Ebeveynler veya ebeveynler ile çocuk aras ndaki
anla mazl k
Kendileri veya aileleriyle sorunlar  olan çocuklar/
gençler
Ayr lmada, çocuk söz konusu ise

Randevu bilgilendirme ve anla ma için:
07942-702-62341

Ebeveynler ve Annelik
Dan manl
0-3 ya  aras  çocuklar  olan ebeveynler için ileti im noktas !
Sorular n z  bir ebeye veya doktora yöneltebilirsiniz
Ayr ca, emzirme/beslenme önerileri ve psikolojik dan manl k
sunulmaktad r.

Aile Dan ma Merkezi Freistadt:
BH Freistadt, Promenade 5, 4240 Freistadt
Her ay n 1. ve 3. Per embe günleri,
13:00-16:00 saatleri aras nda

Aile Dan ma Merkezi Pregarten:
BH-Außenstelle Pregarten
Tragweinerstraße 29, 4230 Pregarten
Her ay n 1. Sal  Günleri ve 3. Çar amba günleri,
9:00-11:00 saatleri aras nda

Aile Dan ma Merkezi Unterweißenbach:
Çocuklar n ve gençlerin refah  için anne dan ma odalar
Haus der Musik, Markt 14, 4273 Unterweißenbach
Her ay n 2. ve 4. Sal  günleri, 14:30-16:30 saatleri aras nda

Aç k Veliler Toplant s /
Oyun odasi
Aç k toplant larda beraber oyun oynayabilir, ebeveynlerle
sohbet edebilir, yeni oyunlar tan y p ve uzmanlardan
ipuçlar  alabilirler.
Bireysel dan manl k için bir psikolog mevcuttur!

Freistadt:
Purzelbaum Freistadt,
Schlosshof 1, 4240 Freistadt, Tel.: 07942 - 74181
Her ayin 2. Sal  Günleri ve 4. Çar amba günleri,
9:00-11:00 saatleri aras nda

Pregarten:
BH-Außenstelle Pregarten,
Tragweinerstraße 29, 4230 Pregarten
Her ay n 2. ve 4. Pazartesi günleri,
09:00-11:00 saatleri aras nda

Unterweißenbach:
Spiegel-Treffpunkt, Haus der Musik,
Markt 14, 4273 Unterweißenbach
Her ay n 1. ve 3. Sal  günleri, 08:30-10:30 saatleri aras nda

Ba ka neler sunuyoruz!
Ileti im ve e itim gibi konularda sunumlar ve
atölye çal malar
Ayr lma veya yas durumundaki çocuklar için
gökku a  gruplar
Bilgisayarlar, alkoller veya di er ba ml l k yapan
maddeler Problem haline gelirse
borç dan manl
pskolojik bask  alt nda olan Ebeveynlerin Çocuklar
için Gruplar
Okulda sosyal çal ma (SUSA)
Ergenlik döneminde k zlara ve erkeklere yönelik
grup önerileri
Okul hayat yla ba ar l  bir ekilde yüzle ebilmek
için ö renci ve velilere e lik etme

Nähere Informationen zu diesen Angeboten erhalten

Aile dan ma merkezleri
ziyaretçilerin fikirleri do rultusunda

çal arak gelen tüm öneri ve
tavsiyeleriniz için mutluluk duyar!

Telefon: 07942-702-62341
E-Mail: KJH.BH-FR.Post@ooe.gv.at

Hukuki (Aile)-Dan manl
Aile, alanlar ndaki hukuki sorular için, bak m, velayet,
ziyaret haklar  - veya 18 ya na kadar çocuklar  olan
aileleri etkileyen konular hakk nda.
Dan malar Freistadt, Pregarten ve Unterweißenbach Aile
Bilgi Merkezi'nde gerçekle tirilmektedir.
sti areler anonim ve ücretsizdir ancak bir randevu
gereklidir.
Telefon: 07942-702-62341


