Sunduğumuz bütün hizmetlerden
faydalanmak sizin istemliliğinize bağlı. Siz
kendi kararınızla bize geliyorsunuz.

Bizimle nasıl temas kurabilirsiniz?
Recklinghausen de bizim ilk danışma
saatlerimize gelebilirsiniz:
45657 Recklinghausen, Paulusstraße 47

Biz sır saklama vecibesi altındayız. Sizin
rızanız olmadan hiçbir yere bilgi
veremeyiz.

Pazartesi: saat 14.00 - 16.00
Perşembe: saat 09.00 - 11.00
hausen şubemize telefon açarak,

Türkçe konuşmak istiyorsanız, önce Reckling-

Bütün sunduğumuz hizmetler sizin için
ücretsizdir.

PSYCHOLOGISCHE
BERATUNGSSTELLE
FÜR ELTERN, KINDER UND
JUGENDLICHE

danışmanımız Muammer Gündüz ile ne
zaman görüşebileceğenizi öğrenebilirsiniz.

Geniş meslek dallarından elemanlar
(Psikoloji, Şifa Pedagojisi, Sosyal Danış
ve Sosyal Pedagoji) bir ekip olarak
calışmaktadır.

45657 Recklinghausen, Paulusstraße 47
Telefon: 02361 926108310
44575 Castrop-Rauxel, Bahnhofstraße 98
Telefon: 02305 3062980
45711 Datteln, Heibeckstraße 3
Telefon: 02363 37297630
45699 Herten, Vitusstraße 20
Telefon: 02366 10938110

Psikolojik
Danışma Dairesi
anababa, çocuklar ve gençler için
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Psikolojik Danışma Dairesinin Hizmetleri
Çocuklara, gençlere, genç yetişkinlere
ve ebeveynlere yönelik

Bilgi – Danışma
Diyagnostik – Tedavi

Genel eğitim sorularında yardımcı oluyoruz
 Kardeşlerarası kavgalarda
 Yatağa gitmeme veya uyku
sorunlarında
 Oda toplama sorununda
 Harçlık sorularında
 Anababanın eğitimindeki farklı görüş
ve tutumları

Bilgilendirme Kursları
Ebeveyn ve ilgi duyan eğitim görevlileri
için (örneğin Ebeveyn Okulu).
Danışmalarda sizinle birlikte bireysel
sorununuza yönelik özel çözümler aranır.
Psikodiyagnostik uygulamarımız davranış
gözetlemeleri, zeka ve kişilik testleri
kapsar.
Tüm aileye, çocuklara ve ebeveynlere
yönelik terapiler sunulur, çocuklara ayrıca
psikomotorik terapisi uygulanır. Bundan
başka çocukların soysal tecrübesini
güçlendiren ve tek kabiliyet
zayıflılığına (örneğin LRS) yönelik
tedaviler sunulur.

Karar vermekte yardımcı
oluyoruz
 Çocuğunuzun okula hazır olup
olmaması konusunda
 Çocuğunuz için uygun okul
seçiminde
 Çocuğunuzun gelişim ve
 Kabiliyet derecesi tesbitinde

 Tırnak kemirme
 Agresivite / Hırçınlık
 Konsantrasyon bozukluğu
 Hiperaktivite
 Altını ıslatmak v.s.

Aile sorunlarında yardımcı oluyoruz
 Ayrılma düşünceleri
 Boşanma
 Çocuk üstünde velayet hakkı
sorunları
 Çocukla münasebet hakkı
(ziyaret hakkı) sorunları
 Üvey analık ve üvey babalık
 Tek başına eğiten anne veya baba
 Evlatlık edinen anababa
 Göçmen aileler
 Çocuğa kötü muamele veya cinsel
taciz şüphesi

Çocuk psikolojisi
rahatsızlıklarında yardımcı
oluyoruz
 Korkular
 Güvensizlik
 Yalan söylemek
 Hırsızlık

Sizi ilgilendiren konu burada sıralanmış
olmasada bize danışabilirsiniz.

