Dillenburg

Wetzlar

Adres

Adres

Erziehungs-und Familienberatungsstelle
Herwigstraße 5a
35683 Dillenburg

Erziehungs-und Familienberatungsstelle
Karl-Kellner-Ring 39
35576 Wetzlar

Telefon 02771 407-788
Telefax 02771 407-832
efb-dillenburg@lahn-dill-kreis.de

Telefon 06441 407-1670
Telefax 06441 407-1069
efb-wetzlar@lahn-dill-kreis.de

Başvuru Saatleri:

Başvuru Saatleri:

Pazartesi-Perşembe 08.00-17.00
Cuma 08.00-12.00 arası

Pazartesi-Perşembe 08.00-17.00
Cuma 08.00-12.00 arası

Telefonla veya şahsen merkezimize
başvurarak randevu (Termin) alabilirsiniz.

Telefonla veya şahsen merkezimize
başvurarak randevu (Termin) alabilirsiniz.

Eğitim ve
Aile Danışmanlığı

Randevusuz danışma saatleri:
Cuma 08.30-09.30 arası

Lahn-Dill-Kreis
tarafından finanse edilmektedir

Lahn-Dill-Kreis ve Stadt Wetzlar
tarafından birlikte finanse edilmektedir

Hizmetlerimiz
çocuklar, gençler,
genç yetişkinler,
anne-babalar ve
ailelere yöneliktir

Aileniz için olumlu değişiklikler
mi istiyorsunuz?

Sizlere memnuniyetle
destek oluruz.

Bizler ve yaptığımız hizmetler
hakkında bilmeniz gerekenler:

Bu konular hakkında sorularınız mı var?

Çalışmalarımızdaki temel prensipler:

Danışmanlarımız:

Bizlerden destek alabilirsiniz!
Merkezimizin sunduğu hizmet alanları:

•

Sizlerin beklentileriniz ve istekleriniz
doğrultusunda danışmanlık yapılır.

merkezimizde çalışan çok yönlü profesyonel
ekibimizi:

•

Eğitim soruları

•

•

Psikolog,

•

Aile içi iletişim problemleri ve
anlaşmazlıkları

Danışmanlık süreci sizinle birlikte
planlanır

•

Hizmetlerimiz isteğe bağlı ve ücretsizdir.

•

sosyal pedagog,

•

Gelişim sorunları

•

sosyal hizmetler uzmanları,

•

Duygusal sorunlar

Anonim danışma hizmeti almak
mümkündür.

•

•

Davranış güçlükleri

Çalışma yöntemleri:

•

Öğrenme ve başarı sorunları

•

Birebir görüşmeler

•

Ergenlik dönemi konuları ve çatışmaları

•

Velilerle görüşmeler

•

Ayrılık / Boşanma süreçleri / Kişisel ilişki
soruları

•

Aile bireyleriyle birlikte görüşmeler

•

Guruplar için eğitici ve tedavi edici
hizmetler

Gizlilik:
Hizmetlerimiz güvenilir bir çerçevede verilir.
Bütün çalışanlarımız gizlilik prensipleri çerçevesinde çalışıp, yasal hükümlülük taşımaktadır.

•

Aile içi fiziksel şiddet / cinsel istismar

•

Kronik hastalıklar, kayıp, ölüm ve yas

Diller:

•

Aile içi ve aile ile ilgili diğer zorluklar

Türk ailelerimiz için anadilinde danışmanlık
hizmeti de verilmektedir. Diğer
dillerde tercümanlarla birlikte
çalışılmaktadır.

Anne ve
Babalar
Çocuklar
Gençler

Genç
yetişkinler

oluşturmaktadır.

Çocuğunu
yalnız büyütenler
Aileler

Sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet
duyarız. Telefonlarınızı bekliyoruz.

Dede ve
Nineler
Çeşitli
Aileler

Okul öncesi
eğitim merkezleri
Okullar

