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Personalul de la „Kind en Gezin” (Agenţia pentru Protecţia Copilului şi 

Familiei) are rolul de a vă ajuta pe dvs. şi pe copilul dvs. Ne puteţi 

apela până când copilul dvs. împlineşte vârsta de 3 ani. Serviciile 

noastre sunt gratuite. 
 
Cabinete pentru consultaţii 

 

În fiecare regiune există mai multe cabinete pentru consultaţii. Veţi 

primi o programare pentru o consultaţie la fiecare etapă importantă în 

dezvoltarea copilului dvs. Consultaţiile sunt desfăşurate în cooperare cu 

o organizaţie locală, la momentul în care copilul dvs. ajunge la vârsta 

de: 
 

 
 4   săptămâni  9 luni 

 8   săptămâni                         12 luni  

 12 săptămâni                         15 luni  

 16 săptămâni                         24 de luni 

 6 săptămâni  30 de luni 
 

 
Pe durata consultaţiei, copilul dvs. va fi măsurat şi cântărit de către un 

voluntar, după care veţi putea discuta cu asistenta medicală regională 

despre alimentaţie, dezvoltare, educaţie, etc. Medicul sau asistenta 

medicală regională monitorizează creşterea, starea de sănătate şi 

dezvoltarea copilului dvs. şi efectuează vaccinările. În unele 

municipalităţi, asistenta medicală regională poate fi ajutată de un 

consilier de familie. 
 
Oferim asistenţă personalizată pentru fiecare familie. Vă ascultăm 

întrebările şi încercăm să vă ajutăm cu informaţii, sfaturi practice şi 

asistenţă. 

 
Vă vom trimite un mesaj de reamintire prin e-mail înainte de fiecare 

întâlnire, iar cu privire la ultimele două întâlniri veţi primi de asmenea 

un mesaj text. 

 

 
 
Aveţi alte întrebări, doriţi să faceţi o programare sau doriţi mai multe 

informaţii? 

Vă rugăm să contactaţi „Kind en Gezin” la linia telefonică dedicată. 

Puteţi să ne trimiteţi un mesaj e-mail prin intermediul paginii de contact 

de pe site-ul nostru web. 

Puteţi suna la „Kind en Gezin” în legătură cu o nouă programare în 

situaţia în care trebuie să renunţaţi la programare sau atunci când 

copilul este bolnav. 
 
Linia telefonică „Kind en Gezin”: 078 150 100 

La dispoziţia dvs. în fiecare zi lucrătoare între orele 8:00 şi 20:00. 
 
Veţi găsi multe informaţii, broşuri, videoclipuri şi adrese utile la 

www.kindengezin.be. 
 
 
Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 BRUXELLES 

http://www.kindengezin.be/

