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Hamileler ve 0-3 yaş arası çocuk sahibi olan anne-
baba için danışma hizmeti. 

Biz şu konularla ilgili sorularınızı cevaplandırıp, 
danışmanlık hizmeti veriyoruz)  

 hamilelik  
 bir bebekle birlikte yaşama 
 çocuğunuzun gelişimi 
 aile içindeki sorunlar  

Biz, ebe, doctor, hastane ve diğer danışma 
hizmeti verenlerle birlikte çalışıyoruz. 

Eğer isterseniz sizi evinizde de ziyaret edebiliriz.  

Verdiğimiz danışmanlık hizmeti ücretsizdir. Ayrıca 
gizlilik politikamız olduğu için bizden almış 
olduğunuz danışmanlık hizmetiyle ilgili olarak hiç 
kimseye sizinle ya da almış olduğunuz hizmetle 
ilgili bilgi vermeyiz.  

Danışmanlık hizmeti dini ya da memleketi farklı 
olsa da bütün ailelere ve ebeveynlere açıktır.  

Eğer Almancanızın yeterli olmadığını 
düşünüyorsanız size tercüman aracılığıyla hizmet 
verebiliriz.  

Lütfen bizi telefonla aramaktan ya da bize mesaj 
yazmaktan çekinmeyin Bize ulaşmanızdan mutlu 
oluruz.  
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