Belediye Danışma Merkezleri – Adresler
www.muenchen.de/familienberatung

Yönetim ve merkez şube
Westendstr. 193/3. Kat, 80686 Münih
MVG: Metro Westendstraße
Tel.: 089 233 - 49696
Faks: 089 233 - 49701
E-posta: familienberatung.soz@muenchen.de

Ebeveynler, çocuklar ve
gençler için belediye danış
ma merkezleri

Schwanthaler Höhe, Laim, Kleinhadern, Blumenau
Westendstr. 193/3. Kat, 80686 Münih
MVG: Metro Westendstraße
Tel.: 089 233 - 49697
Faks: 089 233 - 49701
E-posta: beratungsstelle-lsb.soz@muenchen.de
Pasing-Obermenzing, Allach-Untermenzing
Hillernstraße 1, 81241 Münih
MVG: S-Bahn (Hızlı Tren) Pasing, Bahnhof (Gar)
Tel.: 089 546736 - 0
Faks: 089 546736 - 38
E-posta: beratungsstelle-pa.soz@muenchen.de
Giesing-Harlaching
Oberbiberger Straße 49, 81547 Münih
MVG: Metro Mangfallplatz
Tel.: 089 233 - 35959
Faks: 089 233 - 35950
E-posta: beratungsstelle-gh.soz@muenchen.de
Neuhausen-Nymphenburg, Moosach
Dantestraße 27/1. Kat, 80637 Münih
MVG: Metro Westfriedhof
Tel.: 089 1598970
Faks: 089 15989718
E-posta: beratungsstelle-nm.soz@muenchen.de
Schwabing-Freimann
Aachener Str. 11, 80804 Münih
MVG: Metro Bonner Platz
Tel.: 089 233 - 83050
Faks: 089 233 - 83051
E-posta: beratungsstelle-sf.soz@muenchen.de
Eğitim bilgileri ve ebeveyn mektupları uzmanlık merkezi
Münih Belediye Gençlik Dairesi
Westendstr. 193/3. Kat, 80686 Münih
MVG: Metro Westendstraße
Tel.: 089 233 - 47190
E-posta: erziehungsinformation.soz@muenchen.de

Başvuru ve tarihler
Semtinizdeki danışma merkezine telefonla, şahsen
veya e-posta ile başvurabilirsiniz. Ebeveyn bilgilerine
ve ebeveyn mektuplarına ilişkin sorularınızı uzmanlık
merkezi memnuniyetle cevaplar. Lütfen telesekreterimizi
de kullanın, sizi memnuniyetle geri ararız!
Pazartesi ile Cuma arası aile dostu ve esnek randevular
vermekteyiz.
Ülke çapında çevrimiçi danışmanlık için:
www.bke-elternberatung.de
www.bke-jugendberatung.de
Yayınlayan
Eyalet Başkenti Münih – Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediye Gençlik Dairesi – Gençliği
destekleme olanakları
Fotoğraflar: Bildagentur Stocksy
Tasarım ve dizgi: Projektil Werbeagentur
Baskı: Müdürlük, belediye ofisi
Son güncelleme: Temmuz 2017
Sürdürülebilir işletilmiş ormanlardan
kazanılmış kâğıda basılmıştır.

Bilgi ve danışmanlık, teşhis ve terapi
• Ebeveynler, aileler, çocuklar, gençler ve genç yetişkinler
için

• Tek başına veya aile görüşmelerinde
• Kriz durumlarda ve başka uygun destekler ararken

Önleyici faaliyetler
• Başka kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılarıyla işbirliği
• Çocuk korumasına ve başka konulardaki sorularda uzman
Aile hayatı eğlenceli ve harikadır, değişikliklerle dolu ve
zorlu bir görevdir ...

Ancak bazen de yük getirir, tedirgin eder ve akılda sorular
oluşturur ...

Bize başvurabilirsiniz:
• Eğitime ve ailedeki ilişkilere dair tüm sorularda,
• çocukların ve gençlerin gelişimi konusunda endişeleniyorsanız,

• ailede ebeveynler arasında anlaşmazlıklarda ve sorunlarda,
• partner çatışmalarında, ayrılmada, boşanmada,
• anne baba sorumluluğunun ve birlikteliğin belirlenmesine
dair sorularda ve

danışmanlık

• Ebeveyn akşamları ve bilgilendirme etkinlikleri

Biz bir ekibiz

Ebeveyn mektupları

Ekibimiz psikoloji, sosyal pedagoji, aynı zamanda çocuk

• Ebeveyn mektupları düzenli aralıklarla tüm Münihli ebe-

syonlarına sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

veynlere gönderilmektedir.

• Ebeveyn mektupları sizi günlük çocuk yetiştirmede destekler ve çocukları uygun bir şekilde yetiştirmeniz konusunda teşvik eder.

• Mektuplar posta ve e-posta ile evinize ücretsiz gönderilirler.

Hem de çift dilli, Almanca – Türkçe, Almanca – Sırpça ve
Almanca – Hırvatça

ve genç psikiyatrisi alanlarından çok çeşitli terapi kalifika-

Sunduklarımız
• kökenlerinden, uyruklarından,
• dünya görüşlerinden, politik, cinsel ve dini yönelimlerinden bağımsız olarak tüm insanlara açıktır.

Prensip olarak şunlar geçerlidir:
Gizlilik • Gönüllülük • Ücretsiz

• okuldaki zorluklarda.
Tek başına çocuk yetiştirmeniz veya evli olmanız ya da yeni
bir hayat arkadaşınızın olması hiç fark etmez.

Gençler ve genç yetişkinler de doğrudan bize başvurabilirler.
Size zor zamanlarınızda eşlik ederiz ...

Belediye Gençlik Dairesinin şehre ait „Gençliği 		
destekleme olanakları“ üstlenicisi şehir bölgesinde 55 noktada mobil gençliğe yardım olanaklarıyla
temsil edilmektedir: Tatil arzları / Aile pasosu, Okulda
sosyal hizmetler / JAS (Okullarda Gençlere Yönelik
Sosyal Hizmetler), OGS (Açık Tam Gün Okulu), tam
günde sosyal pedagojik refakat, JADE (Gençleri
ellerinden tutup desteklemek), mobil eğitim yardımı,
sokakta sosyal çalışma ve çocuklara, gençlere ve eğitime yönelik danışmanlık, ebeveyn mektupları/ ebeveyn
bilgilendirmesi.

Bavyera Eyaleti Hükumeti tarafından desteklenmektedir

