Baþvurabileceðiniz kiþi:

Bu Program hamilelikten 3. yaþ ina kadardir

PAT-Elterntrainerin

PAT . Mit Eltern lernen

Hemen bugün Baþvurun
Bütün çocuklar özelliklerini ortaya koyabilmek için,
öðreniyorlar, büyüyorlar ve kendilerini geliþtiriyorlar.
Siz ve bebeginiz PAT-Velilerle öðrenme programýnýn
desteðini kazaniyorsunuz.
Baþ vuru yillik 40 tutarinda

Veli yetiþtirme programi

Tülün Uluköylü
Telefon: (0911) 9 29 96 99 -17
Mobil: 0151 - 12 63 05 52
E-Mail: pat@awo-nbg.de
tueluen.ulukoeglue@awo-nbg.de

Programmkoordinatorin::
Hilde Nägele
Telefon: (0911) 9 29 96 99 - 15

AWO Familienzentrum
-Aile Eðitim ProgramlarýPhilipp-Koerber-Weg 2
90439 Nürnberg
Telefax: (0911) 9 29 96 99 - 30

Program aþagida adi gecen dillerde yapilabilir: Almanca,
Rusca, Türkçe, Fransizca ve Katakoli

PAT . Mit Eltern lernen

Träger:

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e.V.
Karl-Bröger-Str. 9, 90459 Nürnberg

Veli yetistirme programi

www.awo-nbg.de

(Türkisch)
Çocugunuzun yeteneklerinin tam anlamýyla
belirginleþmesi için

Veli olmak konusunda bana zaman ayýrýp
güvenilir bir sekilde konuþabileceðim, bana
gerçekten önemli olduðum hissini veren
birine sahip olmak

Aile olmak:
Büyük sevinç-çok iþ

PAT  Velilerle öðrenmek size neler
öneriyor.

Hayatlarýnýn ileriki yaþlardaki yýllarýna göre çocuklar ilk
yýllarda daha çok ve hýzlý öðreniyorlar.
Sizde çocuðunuzun geleceðine katkýda
bulunabilirsiniz.Bunun için ona sadece belirli
tecrübelerinizi aktarabilirsiniz. Bebeðiniz doðumundan
itibaren öðrenmeye odaklanmýþ olacak.

Ev ziyaretleri- Aile çalýþtýrýcýsi sizinle, çocuðunuzun
içinde oldugu gelisim evrelerindeki önemli aþamalar
hakkýnda konuþur. Sizinle birlikte bu aþamalarý nasýl
kolayca bertaraf edebileceginizi düþünür. Aile çalýþtýrýcýsý
sizin soru ve sorunlarýniz için zaman ayýrýr.

PAT  Velilerle öðrenmek
Sizleri yetiþtirme ödevleriniz için
güçlendiriyoruz.
PAT  Velilerle öðrenmek aileleri destekleyen
uluslararasý bir programdýr, Bu Program hamilelikten 3.
yila kadardr
Aile çalýþtýrýcýsi sizi çocugunuzun gelisimi hakkinda
bilgilendirir ve anlaþýlýr bir sekilde bebeklikte beyin
gelisimi hakkýnda yeni tanýlarý sizinle paylaþýr.
Veliler çok iyi bir þekilde erken bebeklik evresindeki
geliþim istasyonlarýndaki ne zaman?ne?nasil? ve neden?
sorularý hakýnda bilgilendirilirler
Bilgiyle donanmiþ bir þekilde çocuðunuzu bilinçli bir
sekilde o anda öðrenebilceði seylerde destekleyebilirsiniz.
Aile calýstýrýcýsý ile birlikte birçok yeni fikirlerle
çocugunuzun yaþýna göre oyunlarla geliþimin
destekleyebilirsiniz.

Diger velilerle buluþma- Bu tür buluþmalar size diger
velilere veli olma konuþunda fikir aliþveriþi ve çocuk
yetiþtirme konusunda fikir alma imkani saðlar.
Sosyal að oluþumu- Diðer ailelerle kontak kurma imkani
doðar ve þehrinizdeki genç aileler için teklif ve önerilere
kolayca ulaþabilirsiniz.

