■■NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ:

■■BİZE ŞU ŞEKİLDE ULAŞABİLİRSİNİZ:

Danışmanlık hizmetleri için başvurular, Lörrach
da içinde olmak üzere Weil am Rhein şubesi ve
Schopfheim şubesi de dahil Lörrach merkezden
yapılmaktadır. Rheinfelden danışmanlık hizmetleri için başvurular Rheinfelden şubesi ve Rheinfelden Erken Yardım Merkezin den yapılır.

■■ Psikolojik danışma merkezi Lörrach

Luisenstr. 35 · 79539 Lörrach
Telefon: 0 7621  410-53 53

■■ Şube Schopfheim

Wallstr. 1a · 79650 Schopfheim
Telefon: 0 7621  410-53 53

Randevularınızla ilgilenecek olan kişiler:

■■ Şube Weil am Rhein

Rhein-Center · Hauptstraße 435
79576 Weil am Rhein
Telefon: 0 7621  410-53 53

Angelika Noske

Annette Lang

Danisma saatlerimiz:

Sandra MencarelliRitter

Pzt. – Çar.

8 – 12:30 ve 13:30 – 16:00

Per.

8 – 12:30 ve 13:30 – 17:30

Cum.

8 – 12:30

Kısa paylaşımlarınız için, konuşma saatlerinin
dışında Telesekreterlerimiz kullanıma açıktır.

Gençler Velileri olmadan da bize ulaşabilirler.

psychologische.beratungsstelle@
loerrach-landkreis.de
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■■ Şube Rheinfelden ve

Fachstelle Frühe Hilfen
Karl-Fürstenberg-Str. 17 · 79618 Rheinfelden
Telefon: 0 7621  410-53 33

Krizi Şans´ a
dönüştürmek
Psychologische Beratungsstelle
für Eltern, Kinder und Jugendliche
Psikolojik Danışma Merkezi
Ebeveynler, Çocuklar ve Gençler için

■■LÖRRACH DA BIZI BURDA
BULABILIRSINIZ
Danişma
Merkezi
Beratungsstelle

www.loerrach-landkreis.de/pb

Landratsamt Lörrach · Jugend & Familie ·
Psychologische Beratungsstelle

■■KİMLER İÇİN BURDAYIZ?

■■SİZLERE ŞU ŞEKİLDE YARDIMCI
OLABİLİRİZ:

Anne ve Babalar, yalnız çocuk yetiştirenler ve
diğer Çocuk yetiştiricileri için

■■ Tekli görüşmeler

■■ Çocuklarının gelişimi ve eğitimi için sorulari

olanlar

■■ Ayrılık ve boşanmalar da yaşanan zararı

çocukları için en aza indirmek isteyenler

Çocuklar için

■■ Veli görüşmeleri
■■ Aile görüşmeleri
■■ Gençler ve çocuklar için konu odaklı gruplar
■■ Veliler için konu odaklı gruplar ve kurslar

■■ Ebeveynleri, kardeşleri, arkadaşları,

Danışma hizmetlerinin süresi sizlerin istek ve
ihtiyaçlarına göre ayarlanacaktır.

■■ Yasadiklari kötü bir olay sonucunda, kimsenin

Verdiğimiz hizmet gençlere yardım alanında
olup ücretsizdir.
Bazı grup çalışmaları için düşük miktarda ücret
talep edilebilir.

öğretmenleri ya da diğer yetişkinlerle
geçinmede sorunları ve soruları olanlar
kendilerine inanmayacagindan ve yardim
edemeyeceginden korkan gençler ve
Yetiskinler

Gençler ve Genç Yetişkinler için
■■ Arkadaş çevresinde, Okul da, Aile içinde,

mesleki eğitim kurumlarında ya da kendi içinde
stres yaşayanlar

Aileler için
■■ Birbirleriyle daha iyi uzlaşmayı öğrenmek

isteyenler

■■BİZ KİMİZ?
■■ Psikologlar, Rehabilite uzmanları, Sosyal

pedagoglar ve Uzman kişilerden oluşan bir
ekibiz.

■■ Ayrıca Aile terapisi, Davranış terapisi,

Psikodrama, Çocuk terapisi gibi terapi
alanında nitelikli terapiler sunan Aile odaklı bir
çalışma yürütüyoruz.

■■ Kurumumuz da sır koruma mecburiyetine

uyulacağına güvenebilirsiniz!

Kurumlar ve uzman kişiler için
■■ Çocuk eğitiminde soruları olanlar için sunumlar,

veli toplantıları ve diğer koruyucu hizmetler

Aileleri Güçlendirme – Güçlü Aileler

Beratung mit Brief & Siegel
Danışma merkezimiz BadenWürttenberg eyaletinde birinci danışma
merkezi olarak seçilmiş ve (bke) eyalet
konferansı aracılığı ile güvenirliği tasdik
edilmiş ve onaylanmıştır.

