Послуги консультаційної
служби Kind en Gezin
Що ми можемо для
вас зробити?

Служба Kind en Gezin підтримує тисячі дітей і молодих сімей у Бельгії (Фландрія
та Брюссель). Ми також готові допомогти сім’ям біженців з маленькими дітьми
та вагітним жінкам. Ми розуміємо, що ви опинились у Бельгії в результаті
складних та несподіваних обставин. Спільно з нашими партнерами ми бажаємо
надати вам максимально можливу підтримку.
Послуги служби Kind en Gezin надаються безкоштовно.
До кожної команди місцевого відділення Kind en Gezin входять професіонали
(медсестри, лікарі, працівники служби підтримки сім’ї, соціальні працівники та
психологи-педагоги) з різним професійним досвідом, що дозволяє найкращим
чином підтримувати сім’ї у всіх аспектах батьківства.
Ви можете звернутися до служби Kind en Gezin під час вагітності та протягом
перших років життя вашої дитини. Ми зважуємо, вимірюємо та вакцинуємо
вашу дитину, стежимо за її здоров’ям і розвитком. Ми робимо це в
консультаційному кабінеті за попереднім записом. Наші співробітники можуть
також відвідати вас вдома.
Служба Kind en Gezin співпрацює з іншими організаціями, щоб підтримати
батьків з маленькими дітьми, пропонуючи, серед іншого, ігри, зустрічі,
інформацію або догляд за дітьми.
Ми також надаємо професійні консультації з наступних питань:

Батьківство
•
•
•
•
•

Інформація про хід вагітності
Підготовка до пологів, післяпологове спостереження
Допомога дітям при навчанні у нідерландськомовному середовищі
Підтримка у вихованні
…

Харчування
• Грудне та штучне вигодовування
• Прикорм
• …

Здоров’я та вакцинація вашої дитини
•
•
•
•

Щоденний догляд
Щеплення
Перевірка слуху та зору
…

Розвиток вашої дитини
•
•
•
•
•

Фізичний розвиток: зріст, вага, ...
Психомоторний розвиток
Гігієна
Підготовка до дитячого садка
...

Додаткова інформація про службу Kind en Gezin
У цьому англомовному відеоролику ми
познайомимо вас з основними послугами, які
надає служба Kind en Gezin:
Інформація про наші послуги
українською мовою:

Куди я можу звернутися?
www.kindengezin.be

Надішліть електронного листа на адресу brussel@kindengezin.be
та ми зв’яжемося з вами для призначення зустрічі. Будь ласка,
вкажіть наступну інформацію:
• ім’я та прізвище (майбутньої) матері
• передбачувана дата пологів
• ім’я та прізвище дитини (дітей)
• дата народження дитини (дітей)
• адреса
• номер мобільного телефону

Наші партнери

Служба Kind en Gezin також співпрацює з партнерами, щоб підтримати батьків
з маленькими дітьми.

У вас є питання про виховання та догляд за вашою дитиною, вам потрібна
інформація про запис до школи, ви шукаєте хороший ігровий майданчик, ви
хотіли б познайомитися з іншими батьками...? Тоді вам неодмінно треба
відвідати «Дім дитинства» в Брюсселі (Huis van het Kind Brussel). Ми та наші
партнери будемо раді допомогти вам. Як нас знайти:
• «Дім дитинства» в Ньюланд (Huis van het Kind Nieuwland)
Nieuwland 194 – 1000 Брюссель, щовівторка та щочетверга з 9:00 до 12:00
• «Дім дитинства» на Півночі (Huis van het Kind Noord)
Vooruitgangstraat 319 – 1030 Брюссель, щовівторка з 9:00 до 12:00
• «Дім дитинства» в Андерлехті (Huis van het Kind Anderlecht)
Paul Jansonlaan 68 – 1070 Андерлехт, щопонеділка з 9:00 до 12:00

Догляд за дітьми

Якщо ви бажаєте навчатись або працювати, ваша дитина віком від 0 до 3-х
років може піти до дитячого садка, де вона перебуватиме під наглядом
професіоналів. Співробітники сприятимуть розвитку дитини та її
соціальних навичок. Ваша дитина може піти до дитячого садка, навіть якщо ви
не працюєте. Дана послуга нагляду за дітьми є платною.
Бажаєте дізнатись більше? Перегляньте відеоролик: «День у дитячому садку»:

Нідерландська мова
youtu.be/oZNh8cknQGE

Англійська мова
youtu.be/YYWZMuNdaIU

Французька мова
youtu.be/ZxKBGazIOqI

Бюро з догляду за дітьми у Брюсселі допоможе вам організувати догляд за
дітьми: www.kinderopvanginbrussel.be (Вебсайт нідерландською мовою)
Телефон: 02 788 31 79. Тут вам зможуть відповісти французькою, англійською
чи нідерландською. WhatsApp: 0493 56 56 99 (лише повідомлення).
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Ігри, зустрічі та інформація

