
Roemeense vertaling uit het Nederlands van: 

‘Vragen over opvoeden‘

Aveți întrebări referitoare la creșterea 

și educarea copiilor? 

Bine ați venit la departamentul nostru de servicii de 
consultanță! 

Evident, toți copiii noștri sunt mici comori! 
Cu toate acestea, nu este nevoie să le spunem mămicilor 
sau tăticilor că faptul de a crește un copil nu este 
întotdeauna simplu. 

De obicei, un părinte știe cum să reacționeze din instinct, 
însă probabil există și momente de îndoială. Puneți-vă 
întrebări și vă veți simți mai puțin încrezători. 

În acele momente, serviciul de consultanță privind 
asistența în creșterea și educarea copiilor poate fi exact 
ceea ce aveți nevoie. 

Exemple: 
 Mary are doi ani și uneori se dă în spectacol. Atunci

când nu obține ceea ce dorește, aceasta își distruge
jucăriile. Nu știți exact cum să reacționați.

 Vă simțiți epuizat deoarece Naïma, în vârstă de patru
luni, plânge mult. Doriți să discutați cu cineva despre
cum puteți gestiona problema într-un mod diferit.

 Kenny are 18 luni și se trezește de câteva ori în
timpul nopții. Sunteți obosit și răbdarea dvs. este

pusă la încercare.

Părinții cu copii până la vârsta de trei ani pot contacta 
serviciul de consultanță privind asistența în creșterea și 
educarea copiilor în legătură cu povestea lor și pentru a 
adresa întrebări referitoare la creșterea și educarea 
copiilor. 
Puteți discuta despre situația dvs. cu un asistent al ‘Kind 
en Gezin’ (Child & Family) care este format în oferirea de 
sfaturi pedagogice. 
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Acest lucru poate avea loc în cadrul unei singure discuții 
sau în cadrul a mai multor discuții (maxim cinci) cu o 
durată de aproximativ o oră. Acesta sau aceasta vă va 
ajuta să găsiți o soluție și, cu siguranță, vă va ajuta să vă 
descurcați. O astfel de consultanță poate fi de real ajutor. 
 
Acest serviciu asigurat de ‘Kind en Gezin’ este gratuit. 
 
Doriți să aflați mai multe informații despre serviciul de 
consultanță privind asistența în creșterea și educarea 
copiilor sau doriți să faceți o programare?  
Contactați ‘Kind en Gezin’. 
 
Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27 
1060 BRUSSEL 
Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100  
www.kindengezin.be 
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