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Danışmanlık hizmetimize hoşgeldiniz!
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Tüm çocuklarımız bizim canlarımız! Ancak
anne - babalara çocuk yetiştirmenin çok kolay
bir iş olmadığını söylememize gerek yok.

Tüm çocuklarımız bizim canlarımız! Ancak
anne - babalara çocuk yetiştirmenin çok kolay
bir iş olmadığını söylememize gerek yok.

Tüm çocuklarımız bizim canlarımız! Ancak
anne - babalara çocuk yetiştirmenin çok kolay
bir iş olmadığını söylememize gerek yok.

Ebeveynler genellikle nasıl davranmaları
gerektiğine içgüdüsel olarak karar verirler, ancak
tereddütte kaldıkları anlar da olur. Kendi kendinize
sorular sorarsınız ve kendinize olan güveniniz
gittikçe azalır.
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İşte böyle anlarda ebeveynlik desteği danışmanlık
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Mary iki yaşında ve bazen öfke nöbetlerine
giriyor. İstediği şeyi elde edemediğinde
oyuncaklarını parçalıyor. Nasıl davranmanız
gerektiğini tam olarak bilmiyorsunuz.
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Dört aylık bebeğiniz Naima’nın sürekli
ağlamasından bıktınız. Sorunla nasıl başa
çıkacağınız konusunda birinden yardım almak
istiyorsunuz.
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Kenny 18 aylık ve gece boyunca birkaç kez
uyanıyor. Bu durumdan yoruldunuz ve sabrınız
tükeniyor.
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Üç yaşından küçük çocuğu olan anne - babalar
sorunları ve ebeveynlik konusundaki sorularıyla
ebeveynlik desteği danışmanlık hizmetine
başvurabilirler.
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eğitimli olan ‘Kind en Gezin’ (Çocuk ve Aile)
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Bu hizmetten yaklaşık bir saat süren tek bir
görüşme ile veya birkaç görüşme (en fazla beş) ile
yararlanabilirsiniz. Bu kişiler, sorununuza çözüm
bulmanıza ve her şeyi yoluna koymanıza yardım
edeceklerdir. Böyle bir danışmanlık hizmeti size
ihtiyacınız olan yardımı sağlayabilir.

Bu hizmetten yaklaşık bir saat süren tek bir
görüşme ile veya birkaç görüşme (en fazla beş) ile
yararlanabilirsiniz. Bu kişiler, sorununuza çözüm
bulmanıza ve her şeyi yoluna koymanıza yardım
edeceklerdir. Böyle bir danışmanlık hizmeti size
ihtiyacınız olan yardımı sağlayabilir.

Bu hizmetten yaklaşık bir saat süren tek bir
görüşme ile veya birkaç görüşme (en fazla beş) ile
yararlanabilirsiniz. Bu kişiler, sorununuza çözüm
bulmanıza ve her şeyi yoluna koymanıza yardım
edeceklerdir. Böyle bir danışmanlık hizmeti size
ihtiyacınız olan yardımı sağlayabilir.

‘Kind en Gezin’in sunduğu bu hizmet ücretsizdir.

‘Kind en Gezin’in sunduğu bu hizmet ücretsizdir.

‘Kind en Gezin’in sunduğu bu hizmet ücretsizdir.

Ebeveynlik desteği danışmanlık hizmeti hakkında
daha fazla bilgi almak veya randevu almak mı
istiyorsunuz?
‘Kind en Gezin’ ile iletişime geçin.
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