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کارکنان ' ' Kind en Gezinآماده کمک به شما و فرزندتان می
باشند .می توانید تا زمانی که فرزندتان به  3سالگی برسد با ما تماس
بگیرید .خدمات ما به رایگان ارائه می گردند.
دفاتر مشاوره
چندین دفتر مشاوره در هر منطقه وجود دارد .قرار مالقاتی برای هر
زمان مهم در خالل رشد فرزندتان تعیین خواهد گردید .خدمات
مشاوره با همکاری یک سازمان محلی در زمانی که فرزندتان در
سنین زیر باشد ترتیب داده خواهد شد:

 4 هفتگی
 8 هفتگی
 12 هفتگی
 16 هفتگی
 6 ماهگی

 9ماهگی
 12 ماهگی
 15 ماهگی
 24 ماهگی
 30 ماهگی

در زمان مشاوره ،قد و وزن فرزندتان توسط یک داوطلب اندازه
گیری شده و پس از آن فرصت خواهید داشت تا با یکی از پرستاران
منطقه در مورد تغذیه ،رشد ،تحصیل و موارد دیگر صحبت کنید.
پزشک یا پرستار منطقه میزان رشد و سالمت فرزندتان را تحت
نظارت قرار داده و واکسیناسیونهای الزم را انجام خواهد داد .در
برخی از مناطق شهرداری ،یک حامی خانواده ممکن است به
پرستار منطقه کمک کند.
ما برای هر خانواده کمکهای مخصوص آن خانواده را ارائه می
کنیم .ما به سؤاالت شما گوش داده و تالش خواهیم کرد اطالعات،
نکات عملی و حمایتهای الزم را به شما ارائه کنیم.
ما قبل از هر قرار مالقات یک ایمیل یادآوری برای شما ارسال
خواهیم کرد و دو قرار مالقات آخر هم به وسیله پیام متنی به شما
اطالع داده خواهد شد.

آیا باز هم سؤالی دارید ،آیا مایلید قرار مالقاتی را تعیین کرده یا آیا
مایلید اطالعات بیشتری دریافت کنید؟
لطفا با شماره تلفن ' 'Kind en Gezinتماس بگیرید .می توانید از
طریق صفحه تماس در وبسایت ما برایمان ایمیل ارسال نمایید.
می توانید با شماره تلفن ' 'Kind en Gezinچنانچه باید قرار
مالقات را تغییر داده یا فرزندتان بیمار است برای تعیین وقت
مالقات جدید تماس بگیرید.
شماره تلفن ’078 150 100 : ‘Kind en Gezin
می توانید با این شماره در تمامی روزهای کاری بین ساعت 8:00
و  20:00تماس بگیرید.
اطالعات بسیار ،بروشورها ،ویدئو ها و نشانیهای مفیدی را در
وبسایت ما به نشانی  www.kindengezin.beخواهید یافت.
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
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