İlk görüşme tarihini kararlaştırmak için lütfen size en

Danışma Merkezlerimizde farklı alanlarda ve tedavi

yakın olan Danışma Merkezlerimizden birini seçiniz:

metodlarında uzmanlaşmış psikolog, pedagog ve sosyal
pedagoglar görev yapmaktadırlar. Ayrıca çocuklarla ve

– Eğitim Danışmanlığı Merkez

gençlerle psikoterapi çalışmaları yapılmaktadır.

Kleiner Kuhberg 22, 24103 Kiel
Telefon: 0431 / 9 42 32
EB-Mitte@Kiel.de

Danışmanlık hizmetlerimiz ırk, din ve siyasi görüş ayrımı
gözetilmeden, herkese verilmektedir.

– Eğitim Danışmanlığı Kuzey
Esmarchstr. 21, 24105 Kiel
Telefon: 0431 / 80 53 73
EB-Nord@Kiel.de
– Eğitim Danışmanlığı Kuzey – Doğu
Johannisburger Str. 10, 24149 Kiel

Kişisel bilgileriniz saklı tutulacak ve gizlilik ilkesine kesinlikle uyulacaktır.

Eğitim Danışmanlığı
Çocuklar, Gençler ve Anne
Babalar için danışmanlık
KJhD | Kinder- und
Jugendhilfedienste

Türkisch

Telefon: 0431 / 20 53 64
EB-Nordost@Kiel.de
– Eğitim Danışmanlığı Güney – Doğu
Kaiserstr. 100, 24143 Kiel
Telefon: 0431 / 7 09 98 20

Eğitim danışmanlığının hizmetleri Kiel’deki bütün aileler için ücretsizdir.

EB-Suedost@Kiel.de
– Eğitim Danışmanlığı Batı
Bergenring 2, 24109 Kiel
Telefon: 0431 / 52 80 00
EB-West@Kiel.de

Eğitim Danışmanlığı
Yakınınızdayız!
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Eğitim Danışmanlığı
– Danışmanlık ve Yardım
– Aileler, Çocuklar ve Gençler, Yuvalar ve Gençlik Buluşma Merkezleri için
– Danışma Hizmetleri
Sizlerle beraber yeni çözüm yolları arıyoruz.

Sizinle ailede ortak yaşam ve eğitimle ilgili soruları

Çocuklar ve Gençler, siz de bize başvurabilirsiniz:

Hizmetlerimiz:

konuşuyoruz:

Eğer

– Aile içi problemlerin ortaya konulması ve çözümünde

Örneğin:

– kendinizle,

eşlere ve aile fertlerine danışmanlık, yardım ve refakat

– Çocuğunuz korkak veya saldırgan tepkiler gösteriyorsa,

– evde,

– Anne ve babaların, genç insanların gelişimi ve eğitimiyle

– Davranışları yuvada, okulda ve aile içinde sürekli sorun

ilgili bütün sorularına danışmanlık

yaratıyorsa,

– Gençlere danışmanlık

– Çocuğunuz huzursuzsa ve dikkatini toplayamıyorsa,

– Evlilik, ayrılık ve boşanma gibi, çocuklar ve gençlerin

– Sınırları bilmiyor, kurallara uymuyor ve otoriteye karşı

etkilendiği durumlarda danışmanlık

– okulda veya
– arkadaşlarınızla
sorunlarınız varsa.

tepki gösteriyorsa,

– Bunalımlı dönemlerde yardım

– Alkol ve uyuşturucu tehdite altındaysa,

Pedagojik soruların ve problemlerin açıklanmasında ve

– Ziyaret hakkının kullanılmasında çocuklara, gençlere ve

– Sık sık fiziksel şikayetleri olduğunu söylüyor ve doktoru-

çözümünde uzmanların da desteğe ihtiyaçları var:

anne babalara danışmanlık ve yardım

nuz herhangi bir hastalık bulamıyorsa,

Sizlere:

– Anne ve babanın ayrılmasından olumsuz etkileniyorsa,

– Danışmanlık ve süpervizyon

– Anne ve baba çocuk eğitiminde anlaşamıyorlarsa.

– Veli Akşamları ve çeşitli toplantılar
– Anne ve babalar için konuşma saatleri
sunuyoruz.

