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Hayata iyi bir başlangıç... 
Sevgili Anneler, Sevgili Babalar, 

 
Bebeğiniz geldi ve her şey yeni ve farklı... 
Birlikte geçireceğiniz ilk zaman çok güzel, heyecan verici ve bazen de yorucudur. Çocuğunuz 
gibi sizler de her gün yeni deneyimler kazanıyorsunuz, ebeveyn rolünüze alışıyorsunuz ve belki 
de başkalarıyla bilgi alış verişinde bulunmak veya sorular sormak istiyorsunuz: 

- Heidelberg'de süt çocuğu olan aileler için neler sunuluyor? 
- Diğer anne ve babalar ile nerede iletişime geçebilirim? 
- Dilekçe ve form doldurmada kimler bana destek olabilir? 
- Çocuğumuz yaşına uygun bir şekilde gelişiyor mu? 
- Mesleğimi ve ailemi nasıl bağdaştırabilirim? 
- Bitkin olup yardıma ihtiyaç duyduğumda kime başvurabilirim? 

Karşılama ekibi, sorularınıza cevap almanız konusunda sizlere memnuniyetle yardımcı 
olmaktadır. Standart çözümler sunmuyoruz, bunun yerine erkenden bireysel destek 
bulabilmeniz için sizleri çok yönlü aile dostu seçeneklere yönlendiriyoruz. 

Aile Bürosu 

 
Bireysel danışmanlık hizmetine ihtiyacınız varsa, Plöck 2a'da bulunan Aile Büromuzun çalışma 
saatlerinden kişisel bir görüşme veya telefon görüşmesi için faydalanın. Elbette bu saatlerin 
dışında da randevu verebiliriz - bizi aramanız veya bir e-posta göndermeniz yeterlidir. 

Evde aile ziyareti 
Güvenilir bir ortamda ayrıntılı bilgi alabileceğiniz bir ev ziyareti mi istiyorsunuz? Memnuniyetle 
öncesinden tarihini belirleyerek sizi evinizde ziyaret eder ve orada sorularınızı cevaplarız.  

"Willkommen im Leben (Hayata Hoş Geldin)" - Yeni doğanlı 
ebeveynler için bilgilendirme etkinliği 

 
Bu etkinliklerde sizlere aile dostu seçenekler hakkında bilgi veriyoruz, sorularınızı 
memnuniyetle cevaplıyoruz ve diğer ebeveynler ile bilgi alış verişinde bulunma imkânını 
sunuyoruz. Bebeğinizi de elbette getirebilirsiniz ve daha büyük kardeşler için de öncesinden 
görüşerek çocuk bakımı sağlanabilir. Bir sonraki bilgilendirme etkinliğinin tarihi ve yeri için 
bakınız www.heidelberg.de/baby  "Yeni doğanlı ebeveynler için bilgilendirme etkinliği". Lütfen 
bilgilendirme etkinliklerimize kaydolunuz. 

http://www.heidelberg.de/baby
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Bebek - Hoş geldin paketi 

 
Heidelberg'deki yeni doğanlı tüm annelere ve babalara, bilgilendirme etkinliği, kişisel görüşme 
çerçevesinde çok sayıda ilgi çekici bilgiler ve faydalı hediyeler içeren bir Bebek - Hoş geldin 
paketi verilmektedir. 
Aile Bürosu  
Plöck 2a, 69117 Heidelberg 
Telefon 06221 58-37888 
familienoffensive@heidelberg.de 

Çalışma saatleri 
Çarşamba ve Perşembe saat 9.30-12.30 arası ve randevuya alarak 
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