Dikkat etmeniz gereken bazı
hususlar:
Eğer bebeğiniz uzun süreli ve
alışılmışın dışında ağlıyorsa ilk önce bebeğinizin / çocuğunuzun hasta
olup olmadığından emin olmanız
için çocuk doktoruna göstermenizi
tavsiye ederiz.

Osterode Danışmanlarımız:
- Elke Ueffing
- Petra Ahrendt
- Ulla Koltermann
- Anja Schulze

Ve sizlerden ricamız:
Çocuğunuzun sürekli ağlaması ve
bakımı sizleri sinirsel olarak yıpratabilir ne yapacağınızı şaşırabilirduruma gelebilirsiniz. Bu türlü durumlarda sakinleşebilmeniz için bebeğinizi ağlasada emniyetli bir yere, mesela yatağına sırt üstü yatırmanızı ağlamaya devam etsede
kendinize azda olsa zaman ayırmanızı tavsiye ediyoruz.
Lütfen çocuğunuzu susturmak
için kesinlikle silkelemeyiniz,
sarsmayınız, sallamayınız.
Bu türlü sarsıntılarda çocukların damarlarında çatlaklar oluşup
kanamalara sebeb verebilir ve
beyinlerinde sürekli olan bir hasar
oluşabilir.

Dörgestr. 31, 37520 Osterode, Tel.: 05522—76279

Herzberg Danışmanlarımız:
- Astrid Hummerich
- Regina Bönning
- Claudia Hackenfort

Heilpädagogische Einrichtungen der
Lebenshilfe gemeinnützige GmbH
Kastanienplatz 27
37412 Herzberg
Telefon: 05521 – 89530

Bu danışmanlık hizmetlerimizin
yanısıra sizlere mesela çocuk
bakıcısı gibi diğer konulardada
yardımcı oluyoruz.
Stand August 2011

Küçük çocuk
ve
bebek sahibi
Ebeveynler
için
DANIŞMA

Bu hizmetimiz sizler için ücretsiz
olup, bütün müracaatlar da gizlilik
esas tutulacaktır.

Saygı değer ebeveynler,
Saygı değer anneler,
Saygı değer babalar,

Çocuğunuz dünyaya geldi,
bütün bu sevinçlerin ve mutlulukların yanısıra yeni doğan bebek, ebeveynlerinde, bazen güçlüklere ve zorluklara sebeb olabilir.

Bebekler genellikle sık sık ağlayabilir,
uykuları düzenli olmayabilir
veya mama yerken problem
çıkarabilirler.
Yakınların ve tanıdıkların tavsiyeleri bazen bu problemleri
çözmeye yeterli gelmeyebilir ve
bu nedenlede anne ve babalar
dahada çaresiz kalabilirler.

Der Schreihals , Wilhelm Busch

Biz sizlere
•
•

•
•

Bebeğinizin çok sık ağlaması
hususlarında
Bebeğinizin beslenmesindeki
ve bebeğinizi beslerken ortaya
çıkan zorluklarda
Bebeğinizin uyku
sorunlarında
Çocuğunuzun sinirlilik ve
inatçılık problemlerinde

yardımcı olmak istiyoruz.

Bebeğiniz , küçük çocuğunuzun sorunları ve gelişimleri hakkındaki
hususlarda sizlere yardımcı oluyoruz.

Sizlere belirtilen hususlarda daha mükemmel bir şekilde yardımcı olabilmemiz için bizlerden randevu istemeniz
yeterli olacaktır.
Randevularınızı
Osterode’deki sekreterliğimiz
05522 - 76277 nolu telefonundan
Pazartesinden Cuma gününe kadar
saat 9:00 ile 12:00 arasında
Herzberg deki sekreterliğimiz
05521 – 89530 nolu telefonundan
Pazartesinden – Cuma gününe kadar saat 8:00 ile 14:00
arasında alabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen zamanlar dışında telesekretere haber
bırakabilirsiniz.

