
Bulgaarse vertaling uit het Nederlands van:  

‘CB-folder‘ (2012) 

 

Служителите на Kind en Gezin ще се погрижат за Вас и Вашето дете. 

Можете да се обръщате към нас до навършване на 3 годишна 

възраст на детето Ви. Нашите услуги са безплатни.  

 

Центрове за детска консултация 

Във всеки райони има центрове за детска консултация. Насрочваме 

Ви час за консултация през важните етапи от развитието на детето 

Ви. Консултациите се организират заедно с местна организация и се 

провеждат, когато детето Ви е на възраст: 

 4 седмици  9 месеца 

 8 седмици   12 месеца  

 12 седмици   15 месеца  

 16 седмици   24 месеца 

 6 месеца  30 месеца 

По време на консултацията доброволец тегли и мери детето Ви. След 

това можете да си поговорите с районната медицинска сестра за 

хранене, развитие, възпитание,... Лекарят или районната 

медицинска сестра проследява растежа, здравето и развитието на 

детето Ви и поставя ваксинациите. В някои общини, освен 

районните медицински сестри, може да има и семеен съветник.  

Подкрепата за всяко семейство е съобразена с нуждите му. 

Изслушваме въпросите Ви и Ви помагаме с информация, 

практически полезни съвети и подкрепа.  

Напомняме Ви за всяка среща с имейл, а за последните две срещи и 

с sms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имате въпроси, искате да си уговорите среща или искате повече 

информация? 

Свържете се с телефонната линия на Kind en Gezin (Дете и 

семейство). Можете да ни изпратите имейл чрез страницата за 

контакти на нашия уебсайт. 

Ако не можете да дойдете на уговорената среща или ако детето Ви е 

болно, обадете се на телефонния номер на Kind en Gezin, за да си 

запишете нов час. 

 

Телефонен номер на Kind en Gezin: 078 150 100.  

Можете да се свържете всеки делничен ден от 8 до 20 часá. 

На www.kindengezin.be ще намерите много информация, брошури, 

филмчета и полезни адреси.  

 

Kind en Gezin:  
Hallepoortlaan 27 
1060 BRUSSEL 
 

 

  

http://www.kindengezin.be/

