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Gençlik ve Ebeveyn Danışmanlığı
eğitim ve birlikte yaşama ile ilgili
tüm sorularda danışmanlık sunar ve 
destek hizmeti verir

Teklifimiz şunları kapsıyor:
• Eğitim danışmanlığı
• Ebeveyn ve aile danışmanlığı
• Gençlere yönelik danışmanlık
• Tek kişilere ve çiftlere yönelik danışmanlık
• Çocuklar ve ebeveynler için grup teklifleri
• Ayrılma ve boşanma danışmanlığı
• Meditasyon
• Çocuklara ve gençlere yönelik terapiler
• Aile terapisi
• Bebeklere ve küçük çocuklara sahip  

ebeveynlere yönelik danışmanlık
• Yas danışmanlığı
• Çalışanlara yönelik danışmanlık
• Köpek destekli etkileşim
• Video destekli danışmanlık

Teklifler tüm danışmanlık hizmeti arayanlara 
açıktır. Cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, yaş, 
engeller, din, kültür ve dünyaya bakış 
açısı fark etmiyor. İhtiyaç halinde 
görüşmeler tercümanlar/çevirmen-
ler ile de mümkündür.
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Ebeveynler için danışmanlık
Çocuğunuzun eğitiminde uzman ve destekleyici 
danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aşağıdaki durumlarda 
yanımıza gelebilirsiniz

• Çocuklarınızdan bir tanesi hakkında endişe  
duyduğunuzda,

• Gelişim ve eğitim hakkında sorularınız olduğunda,
• Kreş veya okul sizinle bu konu hakkında  

konuştuğunda,
• Aile içinde çatışmalar olduğunda ve daha iyi bir 

birliktelik dilediğinizde,
• Özel bir hayat durumunda yönlendirmeye veya 

desteğe ihtiyacınız olduğunda.

Aşağıdaki durumlarda size danışmanlık hizmeti sun-
mak ve birlikte bir çözüm bulmak için çok memnun 
oluruz

• Çift sorunlarına sahip olduğunuzda ve bunları nasıl 
çözeceğinizi bilmediğinizde,

• Ayrılmayı düşündüğünüzde ve kendinize çocuklar 
ile nasıl devam edeceğinizi sorduğunuzda,

• Ayrılma sonrasında nasıl davranacağınıza ve ortak 
velayete yönelik sorularınız olduğunda,

• Üvey aile olarak zorluklarla karşı karşıya olduğunu-
zu hissettiğinizde,

•  Aynı cinsiyete sahip ebeveyn olarak desteğe 
ihtiyacınız olduğunda,

•  Çocuğunuzun erken doğması veya 
özel gelişimi nedeniyle emin 

olmadığınız durumlarda,
•  Bir aile üyesinin hastalan-

ması, engelli olması veya 
ölmesi nedeniyle ne yapa-
cağınızı bilmediğinizde,
•  Partnerinizin veya 
çocuğunuzun cinsel 
yönelimine yönelik  
sorularınız olduğunda.



Çocuklara ve genç-
lere yönelik danış-
manlık 

Ailen, arkadaşların, 
sevgi ve özlem, okul 
veya farklı konular 
hakkında kişisel soruların 
veya sorunların varsa sana 
destek olabilir ve üzerindeki 
yükü alabiliriz. Anlatığın her 
şeyin gizlilikle ele alındığından emin 
olabilirsin! İstersen tek başına gelebilir istersen de 
yanında ebeveynlerini veya bir arkadaşını getirebilirsin. 
Kendini nasıl en rahat hissediyorsan. 

Sana destek oluyoruz

• Seni ve durumunu anlama konusunda,
• Üzerindeki yükün alınmasında,
• Yeni çözümlerin aranmasında.

Pedagojik uzmanlar tarafından danışmanlık

Sizi aşağıdaki durumlarda memnuniyetle destek 
hizmeti sunuyoruz
• Bir çocuğun davranışları ve/veya gelişim durumuyla 

ilgili sorularınız olduğunda,
• Ebeveynler ile iletişim konusunda 

emin olmadığınızda ve/veya 
ebeveyn görüşmelerinde 
destek dilediğinizde, 

• Kendi davranışlarınızı 
yansıtmak istediğinizde, 

• Günlük iş hayatı 
nedeniyle kendinizi 
yük altında hisset-
tiğinizde. 

İhtiyaç halinde anonim 
bir durum danışmanlığı 
da mümkündür.
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İletişim

Jugend- und Elternberatung/
Gençlik ve Ebeveyn Danışmanlığı
Willi-Becker-Allee 10 (1. kat) 
40227 Düsseldorf
Telefon 021189-95361
www.duesseldorf.de/jugendamt/jeb
BeraDIG: https://duesseldorf-jeb-ddorf.lagbw.net

Sekreterlik çalışma saatleri:
Pazartesi ila Perşembe saat 8.30 ila saat 16
Cuma saat 8.30 ila saat 14

Randevu alma
Bir danışmanlık görüşmesi için lütfen randevu alın. Bizimle 
telefon aracılığıyla veya kaydolduktan sonra BeraDIG iletişim 
platformumuz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bunun 
dışında bizi kayıt için şahsen de ziyaret edebilirsiniz.
Danışmanlık görüşmeleri aşağıdaki günlerde ve saatlerde 
(karşılıklı anlaşmaya göre bunları dışında da) mümkündür:
Pazartesi ila Perşembe saat 8 ila saat 17, Cuma saat 8 ile saat 
15

Acil durumlarda Çarşamba günleri saat 14-15 arasında,  
önceden randevu almadan açık görüşme saatimizi kullanabi-
lirsiniz.

Danışmanlığın genel prensipleri
Danışmanlığımız

•  isteğe bağlıdır: Sorularınız, kaygılarınız ve sorunlarınız ile 
bize danışıp danışmayacağınıza siz karar veriyorsunuz!

•  gizlidir: Konuşulan her şey gizlilik yükümlülüğüne 
bağlıdır.

•  ücretsizdir: Tüm teklifler ücretsizdir. 

İstediğinizde anonim danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

jugendundelternberatungddorf

jugendundelternberatung
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