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Çocuklar, ebeveynler  
ve gençler için  
danışmanlık



Bir yolunu bulacağız

Ailenizdeki çatışmaların ve sorunların yanı 
sıra çocukların ve gençlerin okulda yaşadıkları 
zorluklar ile duygusal ve sosyal açıdan yaşa-
dıkları zorluklar için de danışma merkezimize 
gelebilirsiniz. Öğrenme ve performans bozuk-
lukları da tekrar tekrar danışma ve terapi 
ihtiyacını doğurabilir.

Danışanlarla beraber günlük hayatı daha da 
zorlaştıran sorunların üstesinden gelmenin 
yollarını buluyoruz. Biz dinliyoruz ve anlayışlı 
bir yaklaşımla danışmanlık sunuyoruz.

Hizmetlerimiz ücretsizdir. Çocuk ve Gençlik 
Refahı Yasası (SGB VIII) uyarınca ebeveynler 
çocuk yetiştirme, ilişki, ayrılık ve boşanma 
danışmanlığı alma hakkına sahiptir.

Bize olan güveninizin temeli, yasaların 
gerektirdiği gizlilik yükümlülüğümüzdür. 
İsterseniz, anonim olarak da danışmanlık 
hizmeti alabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetlerimiz eşit 
şekilde çocuklara, gençlere ve 
ebeveynlerine yöneliktir.

Aile sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla 
başa çıkılması konusunda size yardım ve 
destek sunuyoruz. Birlikte zorluklarla daha iyi 
başa çıkmanın ve yeniden cesaret kazanmanın 
bir yolunu bulacağız.

Buna ek olarak, şunları sunuyoruz:

• eğitimciler ve öğretmenler için 
danışmanlık, denetim ve bilgilendirme

• sunumlar ve ek eğitimler
• belirli konularda veli toplantıları
• çocuklar ve gençlerle uyarıcı toplantılar
• çeşitli kurumların çalışma gruplarına ve  

panellerine katılım
• konuşma terapisi

Hizmetlerin yüksek kalitesi ve profesyonelliği,  
uzman sosyal pedagoglarımız, psikologlarımız 
ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından 
sağlanmaktadır.



Çocuklar ve gençler  
için hizmetler

Çocuklar ve gençler kendileri için, aileleriyle 
veya akran gruplarıyla beraber bizden destek 
alabilirler. Çocuk veya genç olarak şu 
konularda yardım almak için bize gelebilir 
veya ebeveynlerinden bizimle iletişime 
geçmelerini isteyebilirsin. Örn:

• okuldaki veya meslek eğitimindeki 
sorunlar sana çok fazla gelmeye başlıyor.

• ailede devamlı kavgalar oluyor.
• arkadaşlarınla problemlerin 

sana ağır geliyor.
• başkalarıyla iletişim kurmakta 

zorlanıyorsun.
• kendinden memnun değilsin.
• artık hep kızgın, üzgün ya da korkmuş 

hissediyorsun.



Ebeveynler için hizmetler 

Ebeveynler ve yasal vasiler olarak  
bize danışabileceğiniz farklı ailevi  
sorunlar olabilir, örn:

• çocuğunuzun yaşına uygun olarak gelişip 
gelişmediği konusunda endişeleniyorsu-
nuz, örn. konuşmayı öğrenmek, kuralları 
ve sınırları kabul etmek, akranlarıyla ilişki 
kurmak ve okulda öğrenmek.

• bazen o kadar çaresiz hissediyorsunuz ki,  
çocuğunuzla ilgili daha sonra pişman 
olacağınız bir şey yapıyorsunuz.

• anne baba olarak aranızda artık kendi 
başınıza çözemeyeceğiniz sorunlar var.

• ailenizde devamlı kavgalar ve gerginlikler 
oluyor.

• koruyucu ebeveyn olarak durumla ilgili 
destek istiyorsunuz.

• bir ayrılıktan sonra, çocuklarla ilgilenmek  
bir sorun haline gelmiş.

• çocuklarını tek başına yetiştiren bir 
ebeveyn olarak, çocuk yetiştirmek 
konusundaki günlük hayatınızda desteğe 
ihtiyacınız var.



AWO Kinder, Jugend & Familie  
Weser-Ems GmbH
Beratungsstelle für Kinder,  
Jugendliche und Eltern  
mit Praxis für Sprachtherapie
Georgswall 9 (Giriş Carolinengang)
26603 Aurich
Tel. 0 49 41/6 51-11
info@beratungsstelle-aurich.de
www.beratungsstelle-aurich.de

Kayıt saatlerimiz

Pazartesiden cumaya 09:00–12:00 ve 13:30–
17:00 saatleri arasında sizi bekleriz. 
 
Bu saatlerde bizimle kişisel olarak veya 
telefonla iletişime geçebilir ve bizden 
randevu alabilirsiniz.
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