Ailelere Destek ve Öneriler
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Danışmanlık ve terapi imkanları ile sağlık ve
beden eğitimi desteği hizmeti sunan kurum
ve kuruluşları gösteren güncelleşmiş bir
kataloğumuz vardır.
Personelimizden biri kültürler arası açılma ile
ilgili uzmanlaşmıştır, anne babalara ve
personele bu konuda bilgi vermektedir.
Personelimizden biri çocuk koruma alanında
uzmanlaştırılmıştır, ebeveynlere ve çocuklara
tavsiyelerde bulunabilir.
Üç yaşından küçük çocukları olan aileler için
ebeveyn-çocuk oyun gurupları sunuyoruz.
Gerektiğinde eğitim ve aile danışmanlığı ile
teması oluşturuyoruz.
Gerektiginde, ihtiyaca göre kendi
mekanimizda egitim ve aile danismanligi
almanizi sagliyoruz.
Ayda bir kez şu alanlarda ücretsiz
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz: Eğitim ve
aile danışmanlığı, tüketici danışmanlığı,
sağlık danışmanlığı v.b.
Çocukların gelişimlerini daha iyi
değerlendirebilmek için özel gözlemleme
yöntemi kullanmak, gelişim süreçlerinin
belgeleri ve planları, hemde erken teşhis için
özel yöntemler.
Okuma ve yazma sorunlarını erken teşhis
etmek için, Würzburg Eğitim Programı ile
calışıyoruz.
Personelimizden biri sağlığı geliştirme ve
fiziksel aktivite konusunda uzmanlaşmış
olup, velilere ve personele tavsiyelerde
bulunabilir.

Gündüz Çocuk Bakımı
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Çocukların gelişimleriyle ilgili konuşmalarda
küçük sarı muayene defterlerinin sunulması ile
defterlerin kullanılmasını teşvik ediyoruz.
Kurumumuzdaki çocuklara dili öğretici ek bir
proje sunuyoruz.
Eğer ilginiz varsa, sizi kayıttan önce veya
sonra evinize gelip ziyaret ediyoruz.
Aile Eğitimi ve Eğitimde Ortaklık
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Ebeveynlere ve aile eğitimine yönelik yapılan
faaliyetlerin listesini sunuyoruz.
Alman Kinderschutzbund Kurumu ile ortak,
velilerin yeterliliklerini yükseltecek ve
güçlendirecek kurslar düzenliyoruz. Örneğin:
güçlü veliler, güçlü çocuklar.
Velilere, onların her zaman oturup
konuşabilecekleri, kahve içebilecekleri bir yer
sunuyoruz.
Yılda en az 4 kez veliler için değişik konularda
konferanslar organize ediyoruz.
Faaliyetlerimizin bir kısmını, calışan anne ve
babaların katılabilecekleri zamana göre
ayarlıyoruz.
Ebeveynler ve çocuklar için yemek pişirme
kursları düzenliyoruz.
Anneler için bir spor gurubu sunuyoruz.
Okumayı arttırıcı faaliyetler yapıyoruz:
Kütüphane belgesi, kitaplarda gezinti.
Yılda 2 x babalar ve çocuklara yönelik
faaliyetler sunuyoruz.
Yaratıcılık ve müzikle ilgili alanlarda faaliyetler
yapıyoruz.
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Gündüz çocuk bakımı ile ilgli yazılı olarak
enformasyonlar bulunmaktadır.
Langenfeld de bulunan, çocuk bakıcıları ile
ilgili iletişimi sağlayıcı enformasyonlar
bulunmaktadır.
Bir çalışma arkadaşımız gündüz çocuk bakımı
ile ilgili sorulara cevap verebilmektedir.
Langenfeld içindeki, gündüz bakıcıları ile
kontakt kurmayı sağlıyoruz.
Uzman kişi, çocuk bakıcılarının çocuk
bakımıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmaları
için, düzenli olarak buluşmalarını organize
eder.
Engelli çocuklar konusunda yeterli ve yetkin,
gündüz çocuk bakımını üzerine alan bakıcı
aileleri bulmanıza yardımcı oluyoruz.
İnterkültürel konularda yeterli ve yetkin,
gündüz çocuk bakımını üzerine alan bakıcı
aileleri bulmanıza yardımcı oluyoruz.
Gündüz çocuk bakımını üzerine alan bakıcı
ailelerin yeterlilik, yetkinlik ve kalifiyeleri
hakkında bilgi sahibiyiz.
Gündüz çocuk bakımını üzerine alan bakıcı
ailelerin bulunmasında, Langenfeld şehri
çocuk bakım dairesinde calışan memurlar ile
ortak hizmet veriyoruz.

Gençlik, Okul ve
Spor Bölümü

Meslek ve Aile Hayatını Birarada
Götürebilme
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Ebeveynlere, kayıt sırasında bizim çalışma
saatlerimiz dışında, kendi ihtiyaçları olan
açılış saatlerini soruyoruz.
Ebeveynlere yılda bir kez olmak üzere bizim
çalışma saatlerimiz dışında, bakımla ilgili
kendi ihtiyaçları doğrultusunda açılış
saatlerini soruyoruz.
Bizim açılış saatleri dışında çocuk bakım
ihtiyaçları olan veliler için, bir görüşme
organize ediyoruz.
İsteyen ebeveynlerin çocukları için öğle
yemeği sunuyoruz.
Şu anda üç yaşından küçük çocuklar için 16
kişilik yerimiz mevcuttur.
Acil durumlarda anaokulumuzda olan
çocukların kardeşlerine bakım hizmeti
sunuyoruz.
Bizim çalışma saatlerimiz dışındaki bakım
zamanları ile ilgili işbirliği içinde olduğumuz
belediye kreşi Goetscherweg ile bağlantıyı
organize ediyoruz.
MaMaSano ile yaptığımız kooperasyon
sayesinde her zaman başvurabileceğimiz
ortak bir bebek bakıcılığı servisimiz
mevcuttur.
Kardeşler için acil bakım hizmeti veriyoruz.
Çevremizde oturan çocuklara acil durumlarda
bakım hizmeti veriyoruz.
Ebeveynlerin ve kardeşlerin öğle yemeğine
katılmaları için imkan sağlıyoruz.
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