Esslingen ilçesinde güzel bir başlangıç
Göçmen kökenli
ebeveynler için bilgiler

Güzel bir başlangıç

Önsöz

Sayın hanımefendiler ve beyefendiler,
"Entegrasyona giden yol, eğitimden geçer." Bu cümleyi
ve benzer cümleleri Almanya'ya geldiğiniz andan
itibaren çok kez duymuş olmalısınız. Gerçekten de
Alman eğitim sisteminin sunduğu tüm eğitim ve ileri
eğitim fırsatlarını tanımak ve bunları anlamak, Almanya'da
kalıcı olarak bulunabilmek adına büyük bir önem taşır.
Bu broşürle birlikte, Almanya'ya henüz geldiğiniz için
irtibata geçebileceğiniz önemli iletişim noktaları ve
danışma olanakları konusunda size ve çocuklarınıza
destek olmak isteriz.
Eğitim yoluyla entegrasyon, ilgili tüm taraflar el ele
verdiğinde ve kişiler destekleyici olanaklar konusunda
bilgi edindiğinde başarıya ulaşır. Yazı serimiz ile,
ilçemizde bağımsız ve özerk bir hayat kurma yolunuzda
size destek olma konusunda kendi üzerimize düşen
desteği sunmayı hedefliyoruz.
Bu broşür Esslingen ilçesinde "Güzel bir başlangıç"
yapmaya ilişkin konularda bilgi sunar. Yazılarımız, siz
ebeveynlerin hızla ve güzel bir şekilde kendi yolunu
bulmasına yardımcı olmayı hedefliyor.
Bu broşürün hazırlanmasına katkıda bulan herkese içten
teşekkürlerimi sunarım.
Katharina Kiewel
Sosyal İşler Daire Başkanı
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1. Esslingen ilçesinde güzel bir başlangıç –
Bu broşür hakkında

2. Esslingen ilçesindeki ebeveynler için
destek yapıları ve hizmetleri

Başka bir ülkeye taşınmak çok sayıda engel ve belirsizlik
ile doludur, özellikle de bir veya birden fazla çocuğun
sorumluluğunu taşıyorsanız.
Bu broşürün amacı Almanya'ya alışmanızı sağlamak ve
ebeveynler olarak danışma ve destek olanakları
hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmaktır. Böylece
çocuğunuza en iyi şekilde destek olabilir, çocuğunuzun
ve ebeveyn olarak sizin karşılaşabileceğiniz durumları
daha iyi anlayabilirsiniz.
Ancak bu broşürde derlenen desteklerin çeşitliliği,
size bu yolda yalnız olmadığınızı gösterecektir.
Almanya'daki hayatınızın güzel bir şekilde başlaması
için tam zamanlı olarak ve gönüllü çalışan uzmanlar,
çocuk yetiştirme ve eğitimle ilgili tüm sorularınızda
size destek olmaya hazırdır.
Broşürün devamındaki bölümlerde Esslingen ilçesinde
bulunan ve Almanya'da bir ebeveyn olarak gündelik
hayatınızda kolaylık sunan çeşitli yapılar, kuruluşlar ve
projelerle ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Bu bölüm ailenizin ve sizin faydalanabileceğiniz, Esslingen
ilçesinde bulunan destekler hakkında bilgi verir.
Öncelikle ilçenin kendisi tarafından sunulan danışmanlık
hizmetlerine bir genel bakış, sonrasında da aile
eğitimine ilişkin çeşitli kuruluşları, münferit toplulukların
projelerini ve eğitim, çocuk yetiştirme ve aile
konularına ilişkin tüm sorularınız için faydalı olabilecek
diğer iletişim merkezlerini bulabilirsiniz.
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2. 1 İlçede sunulan danışmanlık hizmetleri

ProjuFa – Erken danışmanlık ve yardım

Aileler ve çocuklar, soru veya sorunlarının olması halinde
ilçedeki danışma merkezlerine başvurabilir. Bu
danışma merkezleri Esslingen, Filderstadt, Kirchheim,
Leinfelden-Echterdingen veya Nürtingen'de yer alır.
Danışmanlık hizmeti ücretsizdir.

Bir çocuğun dünyaya gelmesi tüm hayatı değiştirir.
Küçük bir çocukla geçirilen günler neşe doludur.
Ancak ebeveynlere ve aileye yük olabilecek yanları da
vardır. Erken dönemlerindeki deneyimler çocuğun
gelişimi için büyük önem taşır.
ProjuFa, genç aileleri hamilelik dönemi süresince ve
bebekleri 3. yaşını doldurana kadar destekler.
ProjuFa, gündelik hayat ve çocuk yetiştirme ile ilgili
zorlu koşullarla başa çıkabilmeniz için sizinle el ele
vererek sunulan fırsatları arar.
ProjuFa ne sunar?

▪ Çocuk ve aile konusundaki sorularınız ve endişelerinizle
ilgili başvurabileceğiniz bir iletişim merkezi

▪ Evinizde de olmak üzere size danışmanlık ile rehberlik

sunabilecek ve pratik anlamda sizi destekleyebilecek
ebeler, aile ve çocuk sağlığı ile sosyal hizmet ve
psikoloji uzmanları

▪ Diğer ebeveynlerle fikir alışverişinde bulunmak ve çeşitli
konularda bilgi edinmek üzere katılabileceğiniz,
çocuklarınızla ilişkinizi destekleyen ve güçlendiren
"ebeveyn buluşmaları" ve ebeveynlik kursları

İlçedeki danışmanlık merkezlerine genel bakışı şurada
bulabilirsiniz:

Web sitesi bağlantısı
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Esslingen ilçesindeki ProjuFa iletişim merkezleri
Esslingen
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 02 42 569
E-posta: burkhardt.petra@lra-es.de
Filderstadt
Gottlieb-Daimler-Straße 2
70794 Filderstadt
Telefon: 0711 - 39 02 42 994
E-posta: gerner.diane@lra-es.de
Kirchheim
Osianderstraße 6/1
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 0711 - 39 02 42 959
E-posta: stoll.sabine@lra-es.de
Nürtingen
Am Obertor 29
72622 Nürtingen
Telefon: 0711 - 39 02 42 878
E-posta: Reimann-Melzer.Birgit@lra-es.de

Psychologische Beratungsstellen (PBS)
(Psikolojik Danışmanlık Merkezleri)

İlçedeki psikolojik danışmanlık merkezleri; ebeveynler,
çocuklar, gençler, gönüllüler ve eğitim uzmanları için
iletişime geçilebilecek yerlerdir.
Danışmanlık merkezleri aşağıdaki konularda destek
sunar:

▪   Çocuk yetiştirmeye ve ailevi meselelere ilişkin sorularda
▪   Aile içi çatışmalarda ve krizlerde (örneğin çift
danışmanlığı, ayrılık, şiddet)

▪   Çocuk gelişimindeki anormalliklerde
▪   Anaokulundaki, okuldaki veya eğitim sürecindekiproblemlerde (örneğin saldırı, mobbing, iletişim
zorlukları, entegrasyon problemleri)

ProjuFa'nın münferit hizmetlerine ilişkin daha fazla
bilgiyi şurada bulabilirsiniz:

▪   Odaklanma problemleri, korkular, uyku sorunları
veya baş ağrıları gibi zorluklarda

▪   Performans problemlerinde ya da davranışsal
sorunlarda

▪   Kötü deneyimler sonrası yaşanan güçlüklerde
Web sitesi bağlantısı

Bilgiler, indirebileceğiniz şekilde yalın bir dilde ve
İngilizce ile Türkçe olarak da sunulmaktadır:

▪   İntihar ile ilgili yaşanan krizlerinde
Danışma merkezleri tercüman da çağırabilir. Böylece
çok iyi Almanca konuşmayan kişilerin de bazı konular
hakkında konuşması kolaylaşabilir.

Web sitesi bağlantısı
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Psychologische Beratungsstelle Esslingen
(Esslingen Psikolojik Danışmanlık Merkezi)
(hamileler ve genç ebeveynler için danışmanlık
hizmeti ile)
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 02 42 671
Faks: 0711 - 39 02 10 62
E-posta: psychoes@lra-es.de
Psychologische Beratungsstelle Nürtingen
(Nürtingen Psikolojik Danışmanlık Merkezi)
Am Obertor 29
72622 Nürtingen
Telefon: 0711 - 39 02 42 828
Faks: 0711 - 39 02 58 345
E-posta: psychont@lra-es.de

Kreisdiakonieverband Esslingen
(Esslingen Bölge Diakonie Birliği)
psikolojik danışmanlık merkezleri
Esslingen
(hamileler ve genç ebeveynler için danışmanlık
hizmeti ile)
Berliner Straße 27 (Otto-Riethmüller-Haus)
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 34 21 57 100
E-posta: pbs.es@kdv-es.de
Filder (merkez ofis)
Eisenbahnstraße 3
70794 Filderstadt-Bernhausen
Telefon: 0711 - 70 20 96
Faks: 0711 - 70 65 70
E-posta: pbs.be@kdv-es.de

Echterdingen (şube)
Gartenstraße 2
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 - 79 79 368
Faks: 0711 - 79 53 17
E-posta: pbs.le@kdv-es.de

Web sitesi bağlantısı
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Psychologische Beratungsstelle
Stiftung Tragwerk
(Tragwerk Vakfı Psikolojik Danışmanlık Merkezi)
Schlierbacher Straße 43
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 48 55 90
Faks: 07021 - 48 55 920
E-posta: beratungsstelle@stiftung-tragwerk.de
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Psychologische Familien- und Lebensberatung
Esslingen-Nürtingen
(Esslingen-Nürtingen Psikolojik Aile ve
Yaşam Danışmanlığı)
Caritas Fils-Neckar-Alb
Merkez ofis
Werastraße 20
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 21 580
Faks: 07022 - 21 58 29
E-posta: info@pfl-esslingen-nuertingen.de
Esslingen şubesi
Haus der Caritas
Mettinger Straße 123
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 69 54 40
E-posta: info@pfl-esslingen-nuertingen.de

Cinsel şiddete ilişkin psikolojik danışmanlık
merkezleri
Kompass
Marstallgasse 3
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 61 32
Faks: 07021 - 61 23
E-posta: mail@kompass-kirchheim.de
Wildwasser
Merkelstraße 16
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 55 89
Faks: 0711 - 30 05 290
E-posta: info@wildwasser-esslingen.de

Esslingen ilçesinde; hamilelik konusundaki çatışmalar,
bağımlılık ve önleme veya borçlar konularında
destek sunan daha fazla danışmanlık merkezi
bulunmaktadır. Bu merkezlere ve diğer danışmanlık
merkezlerine ilişkin genel bakışı şurada bulabilirsiniz:

Web sitesi bağlantısı
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Sosyal hizmetler ve çocuk yetiştirme yardımı
merkezleri
Sosyal hizmetler, tavsiyeye ve yardıma ihtiyacı olan kişilerin
sosyal çevresinde gençlik hizmetleri ve sosyal yardım
almak üzere başvuracakları ilk iletişim merkezleridir.
Bu merkezler; çocuk yetiştirme, aile, sosyal ve
bireysel konularda yaşanan zorluklarda ve kriz durumlarında yardımcı olur. Sosyal hizmetler bağımsız
gençlik hizmetleri sağlayıcıları ile birlikte ilçe geneline
dağıtılmış on bir çocuk yetiştirme yardımı merkezi
şeklinde organize edilmiştir. Bu 22 destek merkezinde
14 yaşın altında çocuğu olan aileler kendi yaşam
çevrelerine yakın bir merkezde kolay erişilebilir ve
esnek bir şekilde çocuk yetiştirme desteği alabilirler.

Esslingen bölgesi
Sozialer Dienst Esslingen
(Esslingen Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation Esslingen-Süd
(Esslingen-Süd Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 02 42 561, Faks: 0711 - 39 02 10 46
Sozialer Dienst und Erziehungshilfestation
Esslingen-Nord
(Esslingen-Nord Sosyal Hizmetler Birimi ve
Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Mülbergerstraße 146
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 02 42 560, Faks: 0711 - 39 02 10 79
Fildern bölgesi
Sozialer Dienst Filderstadt
(Filderstadt Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation FIND
(FIND Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Gottlieb-Daimler-Straße 2
70794 Filderstadt
Telefon: 0711 - 39 02 42 980, Faks: 0711 - 39 02 10 73
Sozialer Dienst und Erziehungshilfestation
Leinfelden-Echterdingen
(Leinfelden-Echterdingen Sosyal Hizmetler Birimi
ve Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Backhausgasse 3
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 - 39 02 43 425, Faks: 0711 - 39 02 58 346

Daha fazla bilgiye şuradan erişebilirsiniz:

Sozialer Dienst und Erziehungshilfestation
Ostfildern (friz)
(Ostfildern Sosyal Hizmetler Birimi ve
Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Montluelweg 19 (Scharnhauser Park)
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 - 90 03 72 10, Faks: 0711 - 90 03 72 11

Web sitesi bağlantısı
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Kirchheim bölgesi

Nürtingen bölgesi

Sozialer Dienst Kirchheim
(Kirchheim Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation Kirchheim-Umland
(Kirchheim Çevresi Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Osianderstraße 6/1
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 0711 - 39 02 42 963
Faks: 0711 - 39021076

Sozialer Dienst Nürtingen
(Nürtingen Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation Nürtingen-Umland
und Oberes Neckartal (Nürtingen Çevresi ve
Yukarı Neckartal Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Europastraße 40
72622 Nürtingen
Telefon: 0711 - 39 02 42 870
Faks: 0711 - 39 02 10 71

Sozialer Dienst Plochingen
(Plochingen Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation Plochingen
(Plochingen Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Urbanstraße 31
73207 Plochingen
Telefon: 0711 - 39 02 42 923
Faks: 0711 - 39 02 29 55
Sozialer Dienst Kirchheim-Stadt (SDK)
(Kirchheim Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation Kirchheim-Stadt
(Kirchheim Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Widerholtplatz 3
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 50 23 43
Faks: 07021 - 50 23 72

Sozialer Dienst Nürtingen
(Nürtingen Sosyal Hizmetler Birimi) ve
Erziehungshilfestation Nürtingen-Stadt
(Nürtingen Çocuk Yetiştirme Yardımı Merkezi)
Laurentius-Gemeindehaus
Johannesstraße 9
72622 Nürtingen
Telefon: 0711 - 39 02 48 344
Faks: 07022 - 21 79 926
E-posta: SozialerDienst@lra-es.de

Daha fazla bilgiye şuradan erişebilirsiniz:

Web sitesi bağlantısı

18

19

2. 2 Okul idarelerinin danışmanlık olanakları
Okul idareleri de göçmen kökenli ailelere Almanya'ya
geldiklerinde yardımcı olur. Okulla ilgili tüm sorulara,
endişelere veya sorunlara ilişkin uzman desteği veren
iki iletişim merkezi aşağıda sunulmuştur.
Yeni göç edenlerin Staatliches Schulamt
Nürtingen'de (Nürtingen Eğitim Müdürlüğü) irtibata
geçebileceği kişiler
Burada, göç etmiş olan 18 yaşın altındaki çocuklar ve
gençler ile ailelerine eğitim ve dil edinimi konusunda
destek ve danışmanlık verilir.
Staatliches Schulamt Nürtingen
(Nürtingen Eğitim Müdürlüğü)
Yeni göç edenler için irtibat kurulacak kişi
Andreas Schäfer
Telefon: 07022 - 26 29 959
E-posta: andreas.schaefer@ssa-nt.kv.bwl.de

Zentrum für Schulentwicklung und Lehrerbildung
(ZSL) (Okul Gelişimi ve Öğretmen Eğitimi Merkezi)
dahilindeki okul psikolojisi danışmanlık merkezi

Okul psikolojisi danışmanlık merkezi psikoloji
alanında uzmandır ve okul hayatına dahil olan
herkesi destekler:
Öğrenciler ve ebeveynleri/yetiştirme yetkisi olan
kişiler, öğretmenler, müdürler (müdür yardımcıları) ve
okul alanında çalışan diğer tüm kişiler.
Sunduğumuz danışmanlık ücretsiz, gönüllülük
esasına dayalı ve gizlidir.
Öğrenciler ve ebeveynlerin danışmanlık alma sebepleri
şunlar olabilir:

▪ Performans problemleri
▪ Öğrenme ve çalışma konusunda yaşanan zorluklar
▪ Odaklanma sorunları
▪ Motivasyon problemleri
▪ Okulda kurulan ilişkilerde yaşanan sorunlar
▪ Okul çevresindeki davranış sorunları
▪ Okuldan korkma ve dersleri asma
▪ Okuldaki gidişat konusundaki sorular
Zentrum für Schulentwicklung und Lehrerbildung
(Okul Gelişimi ve Öğretmen Eğitimi Merkezi)
Schulpsychologische Beratungsstelle
(Okul Psikolojisi Danışmanlık Merkezi)
(Nürtingen konumunda)
Telefon: 07022 - 25 28 780
E-posta: Poststelle.spbs-nt@zsl-rs-s.kv.bwl.de
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2. 3 Göçmen Gençlik Hizmetleri
Göçmen Gençlik Hizmetleri (JMD); göçmen kökenli
12 - 27 yaş arası çocuklara, gençlere ve genç
yetişkinlere yöneliktir. Göçmen kökenli çocukların ve
gençlerin ebeveynleri de özellikle çocuklarının eğitimi
ve öğrenimine yönelik sorularda verilen hizmetlerin
hedef kitlesi arasında yer alır. Göçmen Gençlik
Hizmetleri, entegrasyon süreci açısından önemli
girişimler ve kuruluşlar ile yakın çalışmalar içerisindedir.

2. 4 Çocuklar, gençler, genç yetişkinler
     ve ebeveynler için çevrimiçi danışmanlık

Jugendmigrationsdienst
(Göçmen Gençlik Hizmetleri) Esslingen
(Esslingen, Ostfildern,
Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen
ve çevresindeki topluluklardan sorumludur)
Maillestraße 4
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 24 92
E-posta: JMD-Esslingen@internationaler-bund.de

www.bke.de

Jugendmigrationsdienst
(Göçmen Gençlik Hizmetleri) Nürtingen
(Nürtingen, Kirchheim unter Teck ve çevresindeki
topluluklardan sorumludur)
Kirchheimer Straße 60
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 21 75 10
E-posta: jmd.nt@bruderhausdiakonie.de
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www.onbera.de
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2. 5 Esslingen ilçesindeki aile eğitimleri, ebeveynlik
ve rehberlik projeleri
Esslingen ilçesinde göçmen kökenli olan ve olmayan
ebeveynler için çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Bu
hizmetlere katılım şekilleri de çoğunlukla farklılık
gösterir. Örneğin diğer ebeveynlerle birlikte bebek
bakımı veya okul sistemi hakkında bilgi edinilebilecek
kurslar mevcuttur veya sizinle aynı ana dili konuşan
gönüllülerin kreşteki veya okuldaki bir veli toplantısında size eşlik etmesi imkanı sunulur.
Bu desteklerden faydalanmak için çoğunlukla kuruluşla veya irtibat kişisiyle bağlantı kurmak yeterli olur.
Bu şekilde katılımın ücretsiz mi olduğu yoksa bir
katılım ücreti karşılığında mı olduğu konusunda da bilgi
alabilirsiniz.

Aile eğitimi kuruluşlarının tanıtımı:

Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen
(Esslingen Ekümenik Aile Eğitim Merkezi)
Berliner Straße 27
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 69 98 12
E-posta: sina.maucher@fbs-esslingen.de

Teklif kime yöneliktir?
Bebek ile ergen arası yaşlardaki çocukların aileleri için
sürekli devam eden kurslar, destekler ve konferanslar
sunuyoruz.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Yaşlarından, kökenlerinden, dinlerinden, kültürlerinden
ve yaşam formlarından bağımsız olarak tüm insanlara
aile eğitimi desteği sunuyoruz.
Ailevi eğitim konuları, pedagojik bilgilendirme etkinlikleri ve kişisel eğitim için danışmanlık sunuyor, aynı
zamanda karşılıklı desteklerle ailelerin gündelik
hayatlarının başarılı olabilmesi için katkıda bulunuyoruz. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme yetkinliklerini
güçlendirmek, hayatlarıyla ilgili konulara değinmek
ve bunun yanı sıra birlikte çalışarak yöntemler ve
çözümler aramak istiyoruz. Beden ve ruh sağlığını
teşvik etmek, aynı zamanda da ortak deneyimlerimize
yaratıcılık ve neşe katmayı hedefliyoruz. FBS Esslingen;
kurslar, seminerler ve sunumlar düzenliyor ve herkese
açık projelere katılım sağlıyor.

Aile eğitimi kuruluşları
Aile eğitimi kuruluşları genellikle kurslar sunar. Buralarda
diğer ebeveynlerle bir araya gelirsiniz ve "ebeveyn
olmak" konusunda çeşitli sorularınıza ilişkin bilgi edinirsiniz.
24
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Familienbildungsarbeit fba Köngen
(fba Köngen Aile Eğitimi Çalışmaları)
Kiesweg 10
73257 Köngen
Telefon: 07024 - 86 87 89
E-posta: anmeldung@fba-koengen.de

Haus der Familie Nürtingen
(Nürtingen Aile Evi)
Mühlstraße 11
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 39 993
E-posta: info@hdf-nuertingen.de

Teklif kime yöneliktir?

Teklif kime yöneliktir?

Hizmetlerimizle dünyaya çocuk getiren ailelere hitap
ediyoruz.

0-10 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere; PEKiP
ebeveyn-bebek derslerinden erken yaşta müzik
eğitimine ve ebeveyn-çocuk gruplarına varan çok sayıda
destek sunuyoruz.

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Familienbildungsarbeit Köngen (Köngen Aile Eğitimi
Çalışmaları), çeşitli yaş grupları için ebeveyn-çocuk ve
destek grupları sunar. Bu gruplara göçmen kökenli
ailelerin de katılmasından memnuniyet duyarız.
Hizmetlerimiz bebeklerin 6. haftasından itibaren bebek
masajı ile başlar. Daha sonrasında yürümeye başlayan
çocuk grupları, oyun grupları ve jimnastik grupları
sunar ve çocukları kreş yaşına gelene kadar ailelere
düzenli olarak eşlik ederiz. Bunların haricinde
yaratıcılık, hareket, beslenme ve pedagoji alanında
çok daha fazla desteğimiz bulunmaktadır.
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Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Haus der Familie Nürtingen'de (Nürtingen Aile Evi)
ebeveynler için birçok destek mevcuttur. Doğuma
hazırlık, bebek bakımı, doğum sonrası jimnastiği ve
bebekli anneler için spor seçenekleri bu desteklerden
bazılarıdır. Bunların haricinde 0-10 yaş arasında
çocukları olan ebeveynlere çok sayıda destek
sunuyoruz. Daha fazla bilgiyi web sitemizden veya
Nürtingen'in dört bir yanındaki ofislerde ve mağazalarda bulabileceğiniz program kitapçığımızdan
edinebilirsiniz. Bunlara ek olarak bir devlet projesi
olan STÄRKE'nin sponsorluğunda Kulturkantine açık
buluşmalarını, kendi tesislerimizde düzenlenen
prematüre buluşmalarını ve Rus ebeveyn-çocuk
buluşmalarını düzenliyoruz.
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Familien-Bildungsstätte Kirchheim unter Teck
(Kirchheim unter Teck Aile Eğitim Merkezi)
Widerholtstr.4
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 92 00 110
E-posta: info@fbs-kirchheim.de

Teklif kime yöneliktir?
Hizmetlerimiz çocuk bekleyen ebeveynler ile 0-10
yaş arası çocukları olan anne ve babalara yöneliktir.

Mehrgenerationenhaus LINDE
(LINDE Çok Nesilli Merkez)
Alleenstraße 90
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 - 44 411
E-posta: a.lamparter@linde-kirchheim.de

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?

Teklif kime yöneliktir?

Familien-Bildungsstätte (Aile Eğitim Merkezi),
hayatlarının farklı dönemlerinde bulunan ve farklı
yaşam tarzlarına sahip ailelere çeşitli hizmetler
sunar. Hamilelik ve doğum alanındaki bu hizmetlere
doğuma hazırlık, yoga ve bebek bakımı kursları ile
çok daha fazlası dahildir.
Çocuklu anne ve babalar için sunulan birçok hizmet
arasında bebeğin 1. yaşında sunulan PEKiP ve Lefino
kursları, erken psikomotor desteği, "Musikgarten"
müzik eğitimi ile ilkokul yaşındaki çocuklar için
yaratıcılık ve spor destekleri bulunur. Hizmet seçenekleri arasında çok dilli mini kulüpler (Türkçe ve Rusça)
ve çocuklarını tek başına yetiştirenler için açık
buluşmalar (TRAM) da mevcuttur. Buna ek olarak
Familien-Bildungsstätte (Aile Eğitim Merkezi), ilgi duyan
ebeveynlere pedagojik ve diğer ailevi konularda
sunumlar, seminerler ve kurslar için geniş bir seçenek
yelpazesi sunar.

Miniklerle yapılan açık buluşmalar, ebeveynlere ve
0-3 yaş arasındaki çocuklarına yöneliktir.
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Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Aileler fikir alışverişinde bulunmak ve ilgi çekici
konuşmacılardan önemli bilgiler edinmek üzere her
salı günü 09:30-11:30 saatleri arasında LINDE'de
buluşur. "Çok Nesilli Merkez" adından da tahmin
edileceği üzere burada anneler, babalar ve küçük
çocukları bir araya gelip güzel bir fincan kahve veya
çayın ve leziz atıştırmalıkların keyfini çıkarır. Miniklerle
yapılan açık buluşmalarda küçük çocuklar ve aile
konularıyla ilgili fikir alışverişi ile profesyonel bilgilendirmenin yanı sıra iyi durumdaki çocuk kıyafetlerinin değiş
tokuş veya hediye edilmesi fırsatını da sunmak
istiyoruz. Hizmet ücretsizdir. Zengin açık büfe
kahvaltısından 2 € karşılığında faydalanabilirsiniz.
Randevu gerekli değildir.
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Mehrgenerationen- und Bürgerhaus
(Çok Nesilli Merkez ve Toplum Merkezi)
Pliensauvorstadt
Weilstraße 8
73734 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 37 09 281
E-posta: info@buergerhaus-pliensauvorstadt.de

Teklif kime yöneliktir?
0-18 yaşındaki çocuklar için anne-çocuk-ebeveyn
buluşmaları, dil kursu ve rehberler eşliğinde bilgisayar
öğrenimi için açık dersler sunulur.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Mehrgenerationen- & Bürgerhaus Pliensauvorstadt
(Pliensauvorstadt Çok Nesilli Merkez ve Toplum
Merkezi); insanların bir araya geldiği, birbiriyle
iletişim kurduğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve
topluma katılım sağladığı bir yerdir. Burada sunulan
hizmetler, dinlerinden ve kültürel aidiyetlerinden
bağımsız olmak üzere bölgede yaşayan ve farklı yaş
grubundaki her milletten insana hitap eder. Burada
eğitim, danışmanlık, sağlık ve kültür alanlarında
nesiller arası çok sayıda hizmet ve proje mevcuttur.
Bu konulara kendini adamış çoğu grup merkez
tesislerini; görüşmeler, atölyeler, toplantılar, etkinlikler ve boş zaman etkinlikleri için kullanır. Mehr
generationenhaus (Çok Nesilli Merkez) katılımı ve
inisiyatif almayı teşvik eder, çeşitli girişimler ve
hizmetler ile yeni kişilerle tanışmayı mümkün kılar
ve böylece bölgede tek başına yaşayanların izole
olup yalnızlaşmasını önlemeyi hedefler. Mehrgenerationen- und Bürgerhaus (Çok Nesilli Merkez ve
Toplum Merkezi), Esslingen şehrinin Sosyal İşler,
Entegrasyon ve Spor Dairesinin Aile, Genç, Yaşlı ve
Sivil Katılım Departmanı dahilindedir.

Web sitesi bağlantısı

30

Familienzentrum in der Grundschule Mettingen
(Mettingen İlkokulu Aile Merkezi)
Lerchenbergstraße 10
73733 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 12 22 95
E-posta: ingrid.gayer@esslingen.de

Teklif kime yöneliktir?
Tüm ebeveynlere hitap ediyoruz.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Familienzentrum Mettingen (Mettingen Aile Merkezi), uyruklarından bağımsız olarak Mettingen'de
yaşayan tüm ailelerin buluşma ve iletişim merkezidir.
Sunulan çok sayıda hizmet ailelerin ihtiyaç ve ilgi
alanlarına göre ayarlanır ancak bireylerin bu hizmetler
konusunda inisiyatif alması da teşvik edilir. Dil
öğrenimi ve ebeveyn eğitimi sağlamak için tesiste
halihazırda çeşitli ebeveyn projeleri gerçekleştirilmektedir. "Rucksack", "Integrierte Mütter-starke Kinder"
(Entegre olmuş anneler, güçlü çocuklar), "Mama
lernt Deutsch" (Annem Almanca öğreniyor) dil kursu,
iletişim buluşmaları, anneler için buluşmalar veya
çeşitli konular etrafında kurulan ebeveyn kahvaltıları
bu projelere örnektir. Bunların haricinde çocuklar
için dans, el işleri, yemek pişirme ve tatil programı
hizmetleri mevcuttur. Aile merkezinde önemli olan
sunulan hizmetlerin çocukların ve ailelerin ilgi alanlarına
hitap etmesi, gündelik hayata uygun tasarlanması ve
herhangi bir engel ya da mekansal kısıtlama olmadan
gerçekleştirilebilmesidir.
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Ebeveyn projeleri

Ebeveyn projelerinin tanıtımı:

Burada tanıtılan ebeveyn projeleri çeşitli destekler
sunar. Bu projeler size örneğin; şehrinizdeki veya
topluluğunuzdaki diğer ebeveynlerle iletişim kurmanız, eğitim ve çocuk yetiştirme konularında bilgi
edinmeniz veya göçmen kökenli olan ya da olmayan
diğer ebeveynlerle fikir alışverişinde bulunmanız
konusunda yardım edebilir.

eins plus b
(Eltern im Netzwerk Sprache plus Bildung Dil ve Eğitim Grubundaki Ebeveynler)
Robert-Koch-Straße 87/1
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 - 30 53 95 96
E-posta: leitung.einsplusb@ostfildern.de

Teklif kime yöneliktir?
Hizmetlerimiz, 0-10 yaş arasında çocukları olan her
milletten ebeveyne yöneliktir.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
eins plus b projesi, dil ve eğitim alanlarında destek
sunar. Proje ayrıca ebeveynler ve eğitim kuruluşları
arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefler. Buna
ek olarak proje kapsamında uluslararası aile ve kadın
buluşmaları düzenlenir ve kadınların güçlü yanlarını
görüp daha yüksek bir özgüvene sahip olması
desteklenir. Örneğin okullar ve anaokulları gibi
belediye kuruluşlarıyla ve şehirdeki diğer iş birliği
ortaklarıyla çalışmalar yürütüyoruz. Diller ve kültürler
arasında köprüler kurmak için (ör. ana dilde eşlik
etme) çeşitli sayıdaki hizmetimizi Ostfildern'deki
aileler ile paylaşmak da görevlerimiz arasındadır.
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TEMPO pro Ausbildung Plus-Perspektive
Herzog-Philipp-Platz 1
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 - 34 81 265
E-posta: hayal-ayik@tempo-plus.de

Teklif kime yöneliktir?
Tempo'nun hizmetleri, göçmen kökenli ebeveynlere
ve bu ailelerin 5. sınıftaki ve daha büyük çocuklarına
yöneliktir.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Tempo pro Ausbildung Plus-Perspektive, Esslingen
ilçesinde Alman eğitim ve öğretim sistemi, ileri
mesleki eğitimler, yurt dışında alınan diplomaların
denklik işlemleri, ebeveyn kursları ve yerel katılım
olanakları gibi konularda göçmen kökenli ebeveynlere, gençlere ve yetişkinlere danışmanlık hizmeti
sunar. Proje, ilgi duyan kişileri eğitim kuruluşu veya
staj arayışında, başvuru dosyası hazırlığında ve
mülakatlar için yapılan hazırlıklarda destekler. Ayrıca
istihdam edilmeye uygun kişilere ve genç yetişkinlere geliştirici ve ileri mesleki eğitimler, bilgilendirme
etkinlikleri ve seminerler sunulur. Amaç ailelere meslek
eğitimi konusunda başarılı bir şekilde duyarlılık
kazandırmak ve onları mesleki eğitim süresince desteklemektir. İş piyasasına entegre edilmeleri ve
böylece daha iyi bir katılım sergilemeleri için özellikle
annelerin yarı zamanlı eğitimler konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.
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Arche Nora e.V. Kinderbetreuung
(Arche Nora Çocuk Bakımı)
Geranienstraße 11
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 - 75 24 27
E-posta: info@archenora-le.de

Teklif kime yöneliktir?
Uluslararası bebekler ve minikler buluşmaları, 0-3
yaş arasında çocukları olan ebeveynlere yöneliktir.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Uluslararası bebekler buluşması, bebekleri 1 yaşın
altı olan ebeveynler için açık bir buluşmadır.
Ebeveynler rahat ve samimi bir ortamda fikir alışverişinde bulunup bebeklere ilişkin ve "ebeveyn olmak"
konularında danışmanlık alabilir. Buluşmalar pedagoji
uzmanları tarafından yönetilir.
1 €'luk bir masraf katkısı karşılığında içecek seçenekleri
ve ufak bir kahvaltı sunulur. Yurt dışından taşınmış
ebeveynlere de hitap etmek istiyoruz. Minikler
buluşmamıza 3 yaşın altındaki çocuklar davetlidir. Bu
buluşmalarda oyunlar oynayıp eğleniyoruz.
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Integra e.V.
Schulstraße 3
70794 Filderstadt
Telefon: 0711 - 79 47 82 38
E-posta: info@integra-bildung.de

Rucksack programı
Neckarstraße 1
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 12 21 74
E-posta: sabine.sandler@esslingen.de

Teklif kime yöneliktir?

Teklif kime yöneliktir?

Suriyeli ve Iraklı aileler için entegrasyon desteklerimiz,
0-15 yaş arası çocukları olan ebeveynlere yöneliktir.

Rucksack programı, 4-6 yaş aralığında ve ilkokul 1. ve 2.
sınıflarına giden çocukları olan ebeveynlere yöneliktir.

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?

INTEGRA Filder e.V. derneği, 2015 yılından bu yana
mülteci aileleri çeşitli hizmetlerle destekler. Alman
ve Arap kültürünün gündelik yanları üzerinde
konuşulur ve bu kültürler karşılaştırılır. Derneğin
eğitim, danışmanlık ve buluşma merkezinde her iki
kültürün bayramları çocuklarla birlikte kutlanır (Aziz
Nikola Günü, Cadılar Bayramı, Aziz Martin Günü,
Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı ve
çocukların doğum günleri). Çocuklara aşağıdaki gibi
hizmetler sunulur: Okulla ilgili sorularda yardım,
sanat okuluyla birlikte yürütülen yaratıcılık hizmetleri,
rol yapma oyunları ve şarkı söyleme. Faaliyetler,
daha sonra bayramlarda gösteri haline dönüştürülür.
Anneler, Filderstadt pazarlarında kendi ürettikleri
ürünleri satışa sunar. Elde edilen kazanç ile toplu
halde yapılan bir gezi finanse edilir. Böylece bölgede
keşfe çıkılır ve yeni vatanın çeşitliliği deneyimlenir.

Rucksack, göçmen kökenli aileler için özel olarak
geliştirilen bir dil edinimi ve ebeveyn eğitimi projesidir.
Programın hedefleri; ebeveynler ve çocuklar için
genel bir dil eğitimi sunmak, Almancayı teşvik etmek
ve aynı zamanda ikinci yabancı dil zemini olarak
anadilin güçlendirilmesini sağlamaktır. Bunların yanı
sıra samimi bir ortamda iletişim kurmak, destek
sunmak, topluluk oluşturmak ve etkileşim sağlamak
hedeflenir. Aynı zamanda KiTa (kreş) veya okul ile bir
bağ kurmak büyük önem taşır. Ebeveyn buluşmaları
her hafta yaklaşık 1,5 saatliğine kreşte veya okulda
gerçekleştirilir. Eğitimli ebeveyn rehberi ebeveynlere,
evlerinde ana dillerini kullanarak çocuklarıyla yapabilecekleri günlük etkinliklerin bir haftalık programını sunar.
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Integrierte Mütter – starke Kinder
(Entegre olmuş anneler - güçlü çocuklar).
Temel Almanca, dil öğrenimi desteği ve
ebeveyn eğitimi
Beblingerstraße 3
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 12 27 33
E-posta: sadaf.babaei@esslingen.de

Teklif kime yöneliktir?
Hedef kitlemiz, 0-10 yaş arasında çocukları olan
annelerdir.

Arabischer Müttertreff im MütterZentrum
Esslingen (Esslingen Anneler Merkezinde Arap
Anneler Buluşması),
Treffpunkt für Frauen und Familien e.V.
(Kadınlar ve aileler için buluşma noktası)
Martinstraße 37
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 37 02 436
E-posta: mail@mueze-es.de

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Proje, Esslingen-Mettingen'de Almanca konuşamayan veya Almanca seviyesi çok düşük olan annelere
yöneliktir. Kurs dahilinde anneler temel seviyede
Almanca günlük dili öğrenir, çocukları için mevcut
olan eğitim olanaklarını tanır ve okul ile Kita sistemi
hakkında bilgi edinir. Kurs, aynı dili konuşan ve
kendileri de göçmen kökenli gönüllü öğretmenler
tarafından yönetilir. Projenin hedefi; annelik rolünü
güçlendirmek, annelerin toplumsal hayata katılımlarını
teşvik etmek ve çocuklarının erken dönem eğitimi
sırasında kendilerine destek olmaktır.

Teklif kime yöneliktir?
Her yaş grubunda çocukları olan ve Arapça konuşan
annelere yönelik hizmetler veriyoruz.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Buluşmalar, her cuma günü genel çalışma saatleri
dahilinde, 10:00-12:00 saatleri arasında Mütterzentrum
Esslingen'in (Esslingen Anneler Merkezi) Ebeveyn-Çocuk kafesinde gerçekleşir.
Çocuklar buluşmalara getirilebilir ve bu buluşmalarda oyun odalarında heyecan verici oyuncaklarla
oynayıp aynı yaşlardaki oyun arkadaşlarıyla tanışabilirler. Anneler, soruları üzerinden konu belirlemeleri
yönünde teşvik edilir. İhtiyaç halinde yöneticiler bir
konu gündeme getirir.
Karşılıklı desteğe ve danışmaya büyük önem verilir.
Buluşmalarda annelerin Almanca bilgilerini geliştirebilmesi için mümkün olduğunca Almanca konuşulması istenir.
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Sompon Socialservice
(Sompon Sosyal Hizmetler)
Schelztorstraße 2
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 30 05 269
E-posta: info@sompon-socialservice.org

Frauen- und Elterntreffs
(Kadın ve ebeveyn buluşmaları)
Gerberstraße 4
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 75 517
E-posta: e.frank@nuertingen.de

Teklif kime yöneliktir?

Teklif kime yöneliktir?

Tüm ebeveynlere hitap ediyoruz.

0-18 yaş arasında çocukları olan ebeveynler hedef
kitlemizdir.

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
"Empowerment" projesi, "Stärke" (Güç) devlet
projesi çerçevesinde pedagoji uzmanları tarafından
sunulur. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuk yetiştirme
tarzları üzerinde düşünmesini sağlamak üzere
atölyeleri, soruları ve görüşmeleri araç olarak
kullanırlar. İhtiyaç halinde ailelere ev ziyaretleri de
düzenlenir. Ebeveyn kurslarımızla ebeveynlerin
gündelik aile hayatlarını daha sakin ve özgüvenli bir
şekilde yürütmelerine destek oluyoruz. Ebeveyn
kursları; annelerin, babaların ve çocukların özgüvenini güçlendirir, gündelik aile hayatındaki gerginlikleri
azaltır ve birbirleriyle olan etkileşimlerini iyileştirir.
Gündelik aile hayatıyla ilişki kurmak için kurslar;
teori aktarımı, öz deneyim, pratik çalışmalar ve rol
oyunları kombinasyonundan oluşur.
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Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Her milletten ve her yaştan ebeveynleri ve kadınları
ilgi çekici konular etrafına örülmüş, rahat ve
uluslararası bir atmosferde gerçekleşen buluşmalara
davet ediyoruz. Üzerinde konuşulan konular hakkında
birlikte karar veriyor ve tartışıyoruz. İçerikler şunlar
olabilir: Boş zaman etkinlikleri, kadın sağlığı ve doğum,
Almanya'da anaokulu ve okul, sağlıklı beslenme,
çocuk psikolojisi, Almanya'da yaşam ve çok daha fazlası.
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Interkulturelle Elternmentoren
(Kültürlerarası Ebeveyn Rehberleri)
Gerberstraße 4
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 75 517
E-posta: e.frank@nuertingen.de

Teklif kime yöneliktir?
Nürtingen ve çevresinde yaşayan, 3-18 yaş arasında
çocukları olan ebeveynlere yönelik hizmet veriyoruz.

Rehberlik projeleri

Broşürün devamındaki projeler, rehber olarak adlandırılan kişilerin yardımıyla ailelerin üzerindeki yükün
alınması ve bir veya birden fazla çocuğun kişisel olarak
desteklenmesi konusunda yardımcı olur. Münferit
projeler tüm ailelere yöneliktir ve ücretsizdir.

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Ebeveyn rehberleri, ebeveynlerin iletişim kurabileceği
tarafsız ve güvenilir kişilerdir. Rehberlerin kendileri
de Almancanın yanı sıra başka dilleri konuşur, kendileri
de ebeveyndir ve rehberlik ettikleri ebeveynlerle
aynı durum içerisindedir. Ebeveyn rehberleri diğer
ebeveynlerle fikir alışverişinde bulunur ve okul seçimi
veya okulda yaşanan sorunlar gibi özel konulardaki
sorular için danışmanlık yapar. Şu soruyla ilgili danışmanlık sunarlar: "Hangi resmi makam bana yardımcı
olabilir?" Rehberler, okuldaki görüşmelerde ve
buluşmalarda ebeveynlere eşlik eder, ebeveynlerin
yaşadıkları sorunlar konusunda bilgilidir ve böylece dil
ile kültür bariyerlerini daha kolay aşabilirler. Ayrıca
bu rehberler, ilgili uzmanların ve danışma merkezlerinin bulunması konusunu üstlenip erken destek sunma
konusunda ebeveynlerle birlikte hareket eder, aileleri
destekleyip kendilerine okul seçiminde danışmanlık
sunar ve okulla ilgili süreçlerde destek olur.
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Rehberlik projelerinin tanıtımı:
Kinderschutzbund Kreisverband Esslingen e.V.
(Esslingen Çocuk Koruma Derneği) – Aile rehberleri
Neckarstraße 86
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 35 15 326
E-posta: irmgard.greiner@ksb-es.de

Teklif kime yöneliktir?
En az bir çocuğu üç yaşından küçük olan ailelere
destek sunuyoruz.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
"Aile rehberleri", erken dönem desteği çerçevesinde
genel olarak üzerindeki yükün alınması için geçici
desteğe ihtiyaç duyan ve üç yaşın altında çocukları
olan tüm ailelerden sorumludur. "Aile rehberleri"
projesi önleyici bir hizmettir. Rehberler, ailelerin
hissettikleri yük gerçek sorunlara dönüşmeden
harekete geçmelidir. Gönüllü aile rehberleri, ilgili
ailelere en az altı ay boyunca ve haftada en fazla dört
saat olmak üzere ücretsiz destek sunar. Rehberler
"ailelerin kendi kendine yardım edebilmesi için yardımcı
olur". Bu amaçla rehberler, ailelerin yeniden organize
olması ve güçlü yanları ile mevcut olanakları görmesi
için çocukların bakımında genel anlamda destek
olup aile için zaman yaratırlar.
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Projekt Chancenschenker (Fırsat yaratma projesi) –
Çocuklar için rehberlik ve projeler,
Caritas-Zentrum Esslingen
Mettinger Straße 123
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 69 54 19
E-posta: koch.a@caritas-fils-neckar-alb.de

Teklif kime yöneliktir?
3-12 yaş aralığında çocukları olan ailelere yönelik
çalışıyoruz.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Chancenschenker, gönüllü rehberlerin yardımıyla
Esslingen ilçesindeki çocuklara destek olmayı
etmeyi hedefler. Rehber, çocuklara haftada yaklaşık
1-2 saat ayırır. Etkinlikler şunlar olabilir: Oyunlar
oynayarak Almanca öğrenmek, yüzme öğrenmek,
boş zaman etkinlikleri, ev ödevi desteği. Bir araya
gelindiğinde tam olarak ne yapılacağına çocuk,
ebeveyn ve rehber birlikte karar verir.
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Wegbegleitung – Mülteciler için rehberlik projesi,
Caritas-Zentrum Esslingen
Mettinger Straße 123
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 69 54 31
E-posta: gauch.p@caritas-fils-neckar-alb.de

"Ich komme mit" (Ben de geliyorum) –
Göçmen kökenli çocuklar için rehberlik modeli,
Ostfildern
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 - 60 09 10
E-posta: patenmodell-ostfildern@web.de

Teklif kime yöneliktir?

Teklif kime yöneliktir?

Çocuğu olmayan veya herhangi bir yaş grubunda
çocuğu olan kişilere yöneliktir.

İlkokul çağında, yani 6-10 yaş arasında çocukları olan
ailelere yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?

Biz kimiz ve ne yapıyoruz?

Gönüllü rehberlik hizmetleri, Esslingen'deki mültecilere
yardımcı olur ve onları çeşitli alanlarda destekler:
Almanca konuşma, boş zaman veya gündelik hayat
etkinlikleri, mahallede ve dernekler ile temas
kurma, resmi makamlar ile yapılan görüşmelerde
eşlik etme ve çok daha fazlası.

Yurttaş bir rehber tarafından, Belediye Koordinasyon
Merkezi (KoBE) ile sıkı bir işbirliği içerisinde
başlatılmış olan projemiz, çocuklar için iyi seviyede
Almanca konuşan bir rehber ayarlar. Dil yetkinliği ve
okul eğitimi, başarılı bir entegrasyonun önemli ön
koşullarıdır. Bu nedenle bir eğitim rehberliği projesi
dahilinde gönüllü bir rehber, okul eğitimi hizmetlerine
ek olarak çocuklara bireysel olarak da eşlik eder ve
destek sunar. Bu esnada bir rehber, rehberlik
sunduğu bir çocuğa odaklanır. Rehberlik ilişkileri bağ
kurmaya yönelik, güvenilir ilişkilerdir. Bunu mümkün
kılmak için rehber ve rehberlik edilen çocuk,
genellikle okulda olmak üzere haftada 1-2 saat bir
araya gelir. Bu görüşmeler çocuğun ihtiyacına göre
farklılık gösterir. Almanca, ilk başlarda oyun yoluyla
pratik edilir. Daha sonraki dönemlerde ev ödevlerinde
yardımcı olmak gerekebilir veya birlikte boş zaman
etkinlikleri yapılabilir.

Web sitesi bağlantısı

46

Web sitesi bağlantısı

47

Familienpatenschaften (Aile rehberliği),
Nürtingen şehri
Gerberstraße 4
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 - 75 520
E-posta: m.brand@nuertingen.de

Teklif kime yöneliktir?
0-18 yaşlarında çocukları olan ailelere yönelik hizmet
sunuyoruz.
Biz kimiz ve ne yapıyoruz?
Göçmen kökenli ailelere yönelik gönüllü rehberler,
Nürtingen'de bir arada sürdürülen yaşamın iyileştirilmesi için büyük bir katkıdır. Bir rehberlik projesi
dahilindeki görevler çok çeşitlidir ve daima katılımcılarla birlikte belirlenir.
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3. Öğrenciler için finansal destek
3. 1 Eğitim ve katılım hizmetleri (BuT)
İşsizlik parası II, gelir desteği, sosyal yardım, ek çocuk
parası veya kira yardımı desteklerini alan ailelerin
çocukları ve gençleri eğitim ve katılım paketinden
faydalanma hakkına sahiptir. Bu maddi yardımlar
aracılığıyla tüm çocukların eğitim hayatı ile toplumsal
ve kültürel hayata katılabilmesi amaçlanır. Okul
gezileri, okul ihtiyaçları, okul taşıtları, özel eğitim
ihtiyaçları, öğle yemeği ile örneğin dernek üyeliği veya
müzik dersi için maddi yardım gibi sosyal ve kültürel
katılım için destekler mevcuttur. "Eğitim ve katılım
paketi" desteğine sizi finansal açıdan destekleyen ilgili
hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başvuru yapılabilir. Bu
konuya ilişkin bilgileri kaymakamlık sayfalarında,
Eğitim ve Katılım başlığı altında bulabilirsiniz.
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3. 2 Federal Eğitim Teşvik Yasası (BAföG)
Okullarda ve yüksekokullarda eğitim görecek kişiler,
eğitimleri için BAföG olarak adlandırılan finansal
destekten faydalanabilirler.
Öğrenciler için BAföG: Koşullar

▪ 10. sınıf ve üzeri sınıflardaki öğrenciler
▪ Örneğin akşam liselerinde, üniversiteye hazırlık

kurumlarında, meslek okullarında ve akademilerde
eğitim görecek kişiler.

4. Dil öğrenimi teşviki ve çok dillilik
Yalnızca kendinizin değil, çocuğunuzun veya çocuklarınızın Almancayı nasıl öğreneceğini mutlaka düşünüyor olmalısınız. Özellikle okula gitmek için Almanca
konuşmak elbette çok önemlidir. Bu nedenle sonraki
bölümlerde, çocuklarınızın yalnızca Almancayı değil
aynı zamanda geldikleri ülkenin dilini veya ana dillerini iyi seviyede konuşmaları için okul süresince hangi
destek yapılarının sunulduğu açıklanır.

Almanların yanı sıra çok sayıda yabancı da BAföG'den
faydalanma hakkına sahiptir. Destek almak için hak sahibi
olan kişiler esas olarak Almanya'da kalma ihtimali
olan ve halihazırda toplumsal açıdan entegre olmuş
kişilerdir.
BAföG genellikle ailenin gelirinden bağımsız olarak
ödenir. Öğrenciler BAföG desteğini geri ödemesiz
olarak alırlar. Bu, herhangi bir geri ödeme yapmanız
gerekmediği anlamına gelir. Şuradan bilgi edinebilirsiniz:
Landratsamt Esslingen (Esslingen Kaymakamlığı)
Amt für Ausbildungsförderung (Eğitim Teşvik Dairesi)
Pulverwiesen 11
73728 Esslingen am Neckar

4. 1 Hazırlık sınıfları (VKL)
Hazırlık sınıfları, Almanca bilgisi olmayan veya çok düşük
seviyede olan çocuklara yöneliktir. Bu, çocukların ilk
olarak yoğun bir şekilde Almanca dersleri alacağı
anlamına gelir. Böylece sonrasında dersleri, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını anlayabilirler. Geçiş sürecinde
çocuklar öncelikle birkaç saatliğine standart derslere
katılabilirler ve örneğin matematik veya müzik
derslerinde diğer çocuklarla birlikte eğitim görebilirler.
Hazırlık sınıflarının avantajı, bu sınıflarda Almancanın
çok sayıda çalışma ile hedefe yönelik olarak öğrenilmesidir. Çocuklar, Almanca konuşan diğer öğrencilerin
olduğu standart sınıfa geçiş yaptıktan sonra dahi
hazırlık derslerinde saat bazında destek almaya devam
edebilirler.
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4. 2 Çok dilliliğin desteklenmesi

4. 3 Gelinen ülkenin dilinde ders

Okullarda neredeyse tüm alanlardaki eğitim Almanca
verilir. Eskiden ebeveynlerin evlerinde de çocuklarıyla
Almanca konuşması beklenirdi. Günümüzde durum
artık böyle değil. Birçok bilimsel araştırma sonucunda
edinilen bilgiye göre artık gelinen ülkenin dili ne kadar
iyi konuşuluyorsa yeni bir dilin de aynı oranda daha iyi
öğrenildiği bilinmektedir. Bu nedenle ebeveynler
olarak çocuklarınıza en büyük faydayı, onlarla kendinizin
en iyi bildiği dilde iletişim kurduğunuzda sağlarsınız.
Bu dilin teşvik edilmesi, aile içerisinde veya bir ders
kapsamında gerçekleşebilir (bkz. sonraki sayfa).
Bunun nedenleri: Bir çocuk ilk dili ne kadar iyi öğrenir
ve buna hakim olursa Almanca gibi ikinci veya üçüncü
bir dili de o kadar iyi öğrenebilir. Ayrıca çok dillilik, meslek hayatında çok faydalı olabilecek ve kişisel anlamda
da zenginleştiren değerli bir beceridir.
Çocuğunuz Almancayı aile dışındaki çevresi; yani
arkadaşları, anaokulu, okulu, katıldığı bir dernek veya
diğer etkinlikler sayesinde öğrenebilir ve pratik
edebilir. Bu konuyu yukarıda sunulan ebeveyn
buluşmaları çerçevesinde diğer çok dilli ebeveynler
ile de görüşebilirsiniz (bkz. 24. sayfadan itibaren).
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(Federal Sağlık Eğitimi Merkezi) web sitesi üzerinden
de çocuklarınızın gündelik hayatta çok dillilik bakımından
ne şekilde teşvik edilebileceğine dair bilgi alabilirsiniz:

Baden-Württemberg'deki bazı konsolosluklar, ilk dilin
daha iyi öğrenilmesi veya bu dilin unutulmaması için
gelinen ülkenin dilinde ilave dersler sunar. Bu dersler
genelde diğer derslere ek olarak verilir. Bu derslerde ilgili
dildeki yazı becerileri de geliştirilir. Federal devlet
temsilcileri tarafından ilçedeki okullarda Türkçe,
Yunanca, İtalyanca ve münferit okullarda Arnavutça,
Hırvatça, Portekizce ve İspanyolca dersleri sunulur.
Çocuğunuzun okulundan, geldiğiniz ülkenin dilinde ek
derslerin sunulup sunulmadığına dair ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz. Çocuklar dersler kendi okullarında
sunuluyorsa doğrudan ilgili öğretmen aracılığıyla kayıt
yaptırabilir veya okul sekreterliğine giderek bir kayıt
formu edinebilirler. İlçedeki hangi okulda bu tür derslerin
verildiği konusunda bilgi edinmek isterseniz Staatliches
Schulamt Nürtingen'deki (Nürtingen Eğitim Müdürlüğü)
irtibat kişisiyle de (bkz. sayfa 20) görüşebilirsiniz.
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5. Kaymakamlığın
sunduğu faydalı bilgiler
Son olarak burada ilçe yönetiminin çeşitli çalışma alanlarına ilişkin faydalı malzemeleri bulabilirsiniz.
Okul kaydı öncesi muayene – farklı dillerde sunulur
Çocuklar okula girmeden önce Gesundheitsamt
(Sağlık Dairesi) tarafından muayene edilir. Bu muayene,
okul kaydı öncesi muayene olarak adlandırılır. Bu
muayeneleri tüm çocuklar olur. Okul kaydı öncesi muayene
iki kısımdan meydana gelir.

Muayenenin tam olarak ne şekilde gerçekleştirildiği
konusunda Esslingen ilçesi sağlık dairesi, aşağıdan
indirebileceğiniz bilgilendirme broşüründe bilgi sunar:
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Okul kaydı öncesi muayeneye ilişkin bilgiler Arnavutça,
Arapça, İngilizce, Farsça, Fransızca, Yunanca,
Rusça, İspanyolca ve Türkçe dillerinde de sunulur:
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Göçmen kökenli ebeveynler için sunulan hizmetler –
ilçe haritası

Güzel bir geçiş süreci – Yeni göç edenler için okul
ve mesleğe ilişkin bilgiler

Burada sunulan harita, ilçedeki çeşitli iletişim merkezlerine
iyi bir genel bakış sunar. Yaşadığınız yere göre sorularınızla
ilgili en yakın merkezle iletişime geçebilirsiniz.
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Çocuklar ve gençler için boş zaman faaliyetleri –
Gençlik merkezleri ve benzeri kuruluşlar
Kreisjugendring Esslingen e.V. (Esslingen Bölge Gençlik
Dairesi), ilçe dahilinde 31 şehir ve belediyede bulunan
33 gençlik merkezi işletmektedir (Ocak 2019 itibariye).
Ayrıca 7 şehirde ve belediye dahilinde çeşitli bağımsız
gençlik hizmeti sağlayıcısı tarafından işletilen 21 gençlik
merkezi benzeri kuruluş mevcuttur.
Hizmetlere dahil olanlar: boş zaman planlama, kurslar,
projeler ve aile, mesleki eğitim ile hayat planlaması
konularındaki bireysel danışmanlık görüşmeleri.
Birçok genç için gençlik merkezleri bireysel çeşitlilik
hakkında bilgi edinebilecekleri ve yaşadıkları dünyanın
tasarlanmasına katkı sunabilecekleri yerlerdir. Genel
bakışı ve iletişim bilgilerini aşağıdaki haritada bulabilirsiniz

Bu seride daha önce yayınlananlar:
"Güzel bir geçiş süreci"
Bu broşür yeni göç eden gençler için mesleğe giden
yoldaki çeşitli yardımlara ve hizmetlere ilişkin bilgi sunar.
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Elinizdeki bu broşür, verilen bilgilerin eksiksiz veya
güncel olduğuna dair bir garanti vermez.
Broşüre dahil edilmesi gereken farklı hizmetler
konusunda fikriniz veya bir sorunuz mu var?
Lütfen bizimle iletişime geçin: integration@lra-es.de

Yayınevi
Landratsamt Esslingen (Esslingen Kaymakamlığı)
Sosyal İşler Daire Başkanlığı
SG 302 Göç ve entegrasyon
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 020
Resimler: Sarah von der Heide
Dizgi ve mizanpaj: Ralph Schuster
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