Totul pentru tine şi pentru bebeluşul tău
Gama noastră largă de servicii gratuite
Roemeense vertaling van ‘Kennismakingsfolder Brussel’

GRAT
UIT
S
În timpul sarcinii şi în primii ani de viaţă ai bebeluşui tău, care
sunt foarte importanţi, vei avea cu siguranţă multe întrebări. În
aceste momente, poţi conta pe Kind en Gezin (Copilul şi Familia),
deoarece suntem aici pentru a răspunde la toate întrebările tale.
Ne propunem să-ţi oferim ţie, copilului tău şi familiei tale cea mai
bună asistenţă. Acest sprijin este oferit de asistente, lucrători
specializaţi în susţinerea familiei, medici şi voluntari care lucrează
în echipă în zona dvs.

Eşti însărcinată
Je bent zwanger

Informaţii (Informeren)
Primiţi Broşura de Sarcină, care trece în revistă toate
fazele sarcinii, de la început până la sfârşit. De asemenea,
puteţi merge la clinicile noastre prenatale sau puteţi
solicita o vizită la dvs. acasă.

Căutare uşoară (Gemakkelijk zoeken)
Începeţi să faceţi aranjamente pentru îngrijirea copilului
chiar acum ! Pagina noastră web oferă o listă cu toate
adresele centrelor de îngrijire a copiilor din zona dvs.

Răspunsuri la toate întrebările dvs.
(Antwoord op al je vragen)
Sunaţi la Kind en Gezin Line. Linia este deschisă în zilele
lucrătoare între ora 08:00 şi 20:00 la numărul
078 150 100 (tarif naţional). Pagina noastră web,
www.kindengezin.be, oferă, de asemenea răspunsuri la
multe dintre întrebările dvs.

Imediat după naşterea
bebeluşului dvs.
Net na de geboorte

Contactele iniţiale şi cele timpurii (De eerste
contacten)
Echipa noastră monitorizează bebeluşul dvs. prin vizite la
domiciliu şi programări la clinică. Vă consultăm pe
amândoi. Cântărim şi măsurăm bebeluşul. Vă ascultăm
toate întrebările şi vă oferim sfaturi în legătură cu hrănirea
(la sân), îngrijire etc. Asistenta efectuează şi un test de
auz asupra bebeluşului. Toate aceste servicii sunt
GRATUITE.

Informaţii (Informeren)
Primiţi o copie a Broşurii Bebeluşului, care oferă sfaturi
despre hrănire, creşterea copiilor, siguranţă, îngrijire,
sănătate şi dezvoltare. Şi puteţi solicita oricând ajutorul
echipei noastre de medici, asistente şi lucrători în
sprijinirea familiei.

Răspunsuri la toate întrebările dvs.
(Antwoord op al je vragen)
Veniţi pentru a găsi răspunsuri la întrebările dvs. Sunaţi la
Kind en Gezin Line. Linia este deschisă între ora 08:00 şi
20:00 la numărul 078 150 100 (tarif naţional). Pagina
noastră web, www.kindengezin.be, oferă, de asemenea
răspunsuri la multe dintre întrebările dvs.

Primi ani de viaţă
De eerste levensjaren

Consultaţii obişnuite (Regelmatige consulten)
Continuăm să monitorizăm bebeluşul dvs. prin consultaţii
ulterioare. Doctorul sau sora va verifica dacă copilul dvs.
se dezvoltă bine. El/ea verifică lucrurile pe care poate să le
facă bebeluşul dvs. şi modul în care acesta le face.
Bebeluşul dvs. este vaccinat şi asistenta efectuează un test
oftalmologic. Şi acestea sunt gratuite.

Sfaturi (Tips)
În timpul consultaţiilor, puteţi discuta orice şi pune orice
întrebări. Veţi primi sfaturi despre hrănire, creşterea
copiilor, siguranţă, îngrijire, sănătate şi dezvoltare.

Răspunsuri la toate întrebările dvs.
(Antwoord op al je vragen)
Veniţi pentru a găsi răspunsurile la întrebările dvs. Sunaţi
la Kind en Gezin Line. Linia este deschisă în zilele
lucrătoare între ora 08:00 şi 20:00 la numărul
078 150 100 (tarif naţional). Pagina noastră web,
www.kindengezin.be, oferă, de asemenea răspunsuri la
multe dintre întrebările dvs.

Noi
avem

22
de puncte de lucru
în Bruxelles.

REGIUNEA CENTRALĂ BRUXELLES
REGIO BRUSSEL-CENTRUM
1 CB Brussel Dansaertstraat
Antoine Dansaertstraat 94-96
1000 Brussels
Consultaţii parentale
Antoine Dansaertstraat 94-96
1000 Brussels
2 CB Brussel Noordwijk
Nicolaystraat 7
1000 Brussel
3 CB Brussel Klein Kasteeltje
Negende Linielaan 27
1000 Brussels

REGIUNEA DE NORD BRUXELLES
REGIO BRUSSEL-NOORD

REGIUNEA DE SUD BRUXELLES
REGIO BRUSSEL-ZUID

7 CB Ganshoren
Vrijdommenstraat 13
1083 Ganshoren

15 CB Anderlecht D’ Aumalestraat
D’Aumalestraat 21
1070 Anderlecht

8 CB Haren
Verdunstraat 519
1130 Haren

16 CB Anderlecht Korte Wolvenstraat
Korte Wolvenstraat 57
1070 Anderlecht

9 CB Jette
Laarbeeklaan 109
1090 Jette

17 CB Anderlecht Veeartsenstraat
Veeartsenstraat 20
1070 Anderlecht

Consultaţii parentale (UZ Brussel)
Laarbeeklaan 101
1090 Brussels

18 CB Elsene
Kroonlaan 12-14
1050 Elsene

4 CB Evere
Sint-Vincentiusstraat 30
1140 Evere

10 CB Laken
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

19 CB Etterbeek
Boerenstraat 102
1040 Etterbeek

5 CB Schaarbeek Gallaitstraat
Gallaitstraat 82
1030 Schaarbeek

11 CB Neder-Over-Heembeek
Frans Vekemansstraat 145
1120 Neder-Over-Heembeek

20 CB Oudergem
Waversesteenweg 1741
1160 Oudergem

6 CB Schaarbeek Van De Veldestraat
Richard Vandeveldestraat 4
1030 Schaarbeek

12 CB Sint-Agatha-Berchem
Kerkstraat 45
1082 Sint-Agatha-Berchem

21 CB Sint-Gillis
Munthofstraat 143
1060 Sint-Gillis

13 CB Sint-Jans-Molenbeek Foyer
Mommaertsstraat 22
1080 Sint-Jans-Molenbeek

22 CB Vorst
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

14 CB Sint-Jans-Molenbeek
Ninoofsesteenweg
Ninoofsesteenweg 124 bus A
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Aveţi alte întrebări ?
Nog vragen?




Ce urmează după Kin
Wat na Kind en Gezin

Sunaţi la Kind en Gezin Line.
Bel naar de Kind en Gezin-Lijn

Nu vă lăsăm baltă atunci c
merge la creşă. Când se în
Linia este deschisă în zilele lucrătoare între ora 08:00 şi 20:00 la numărul 078 150 100 (tarif
naţional).
intra
în scenă personalul C
Vizitaţi-ne pagina web
Kijk op onze website

leerlingenbegeleiding - Pup
Veţi fi pe mâini bune.

La www.kindengezin.be veţi găsi tot ce trebuie să ştiţi despre noi. De asemenea, vă puteţi înscrie în listă
pentru a primi fluxul nostru informativ.
Ne puteţi contacta prin oricare dintre mijloacele de mai sus, chiar dacă nu v-am contactat încă.

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

