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Essener Verbund der Immigrantenvereine

bulunan
ailelere
evde çocuk eğitimi
(Erziehungshilfe)

Işbirliği
Psychosoziale AG der Stadt Essen (AK 1)
AK Selbsthilfe & Migration der Stadt Essen
FAK Sozialpsychiatrie (DPWV NRW)
FAK Migration (DPWV NRW)

ve
gençler için:
dahil etme yardımı
(Eingliederungshilfe)

Sizi …
…

Dışardan Eğitim Desteği

çocuğunuzla

meydana

gelen

sorun-

larınızda ve eğitimiylen ilgili problemlerde
sizlere yardımcı olmaya çalιşmakdayιz.
…

ailenizde

Geçlere yönelik dahil etme
yardımı (Eingliederungshilfe)

Bizler göçmen arka planı bulunan ailere,
çocuklarının eğitimide yanlarında destekci

Bizler 27 yasına ulaşmamış kendi evinde

olmaktayız. Ayrıca çocuk ve gençleri kendi

yaşayan veya yaşamak isteyen psikolojik

veya

kendinizde

bulunan

sosyal cevrelerine daha bağımsız ve so-

rahatsızlığı bulunan gençlere yardım et-

sorunlarınızı

çözmekde

desdekci

rumluluk taşıyabilen bir birey olabilmeleri

mekteyiz. Kalifiyeli elemanlarımız sizleri

olmakdayız.

için onları ve sizleri desteklemekteyiz.

aşağıda belirtilen konularda yardımcı olm-

… Günlük hayatιnιzι kendi istek ve arzu-

Uzman elemanlarımız sizleri ayrıca asağıda

larınıza uygun olarak şekillendirebilmeniz-

belirtilen

de.

olabilmektedirler:

… kendi sosyal cevrenizde destekliyoruz.



Eğitim ile ilgili sorularda yardım,

… kültürel ve aile birlikteliğinizi göz önün-



Özgüven güçlendirilmesi ve



Sosyal gelişim.

ruhsal

de tutarak yardımcı olmaya calışmakdayız.

Uzman

Ekibimiz…

elemanlarιmιz

sizi

yardımcı

ayrιca

şu





Evin muhafazası ve ev işlerinin yürütülmesi,

oluşmaktadır.
… kendi içerisinde göç tecrübesi olan uzman elemanlardan oluşmaktayiz.

ve

Mali islerin yürütülmesinde destek,



Devlet daireleri, kurum ve sosyal tesislerde yardım,

… pädagojik, sosyal işlerde ve göçmenlik
yeterliliği





tecrübesi



Mesleki entegrasyon



Boş zamanlarını biçimlendirmek



Hekim görüşmelerinde refakat etmek



Problemlerinizde teketek görüşmeler

 Diğer hizmetlere aracılık
(Örnegin:Sosyal psikiyatrik merkezlere)

olan bir ekibe sahib olmaktayız.



Sunduklarιmιz


Doktor ziyaretleri ve diğer hizmetlere
Boş zamanların ve günlük hayatın şekillendirilmesi.

Bizler psikolojik rahatsızlığı olan velileri

çalιşmaktadιr. Işimiz Paritätische NRW ta-

veya

rafιndan desteklenmektedir.

bulunan

ailelere

i.V.m. § 41)


Kriz çözümü



Tıbbi, terapotik, bakımsal ve sosyal

psikolojik

rahatsızlığı

eğitim

konularında

cılık


Devletin en önemli görevlerinden biri aile
krizi

önlemek ve

çocuk emniyetini

leri, kurumları ve sosyal tesislerle idare
konularında destek.



30,31,35) sayılı devlet kanunudur.

Gurup teklifleri (Sohbet, boş zaman
şekillendirilmesi v.s.)

sağlamaktır (SGB VIII § 8a).
Işimizin temeli SGB VIII (§§ 27 bzw.

Göçmen olma durumundan kaynaklanan sorunların çözümünde, devlet daire-

destekci olmaktayiz.
içi

Dahil etme yardımı, SGB VIII (§ 35a

haklar kapsamındaki yardımlarda ara-

ViBB Essen e.V. Essen Belediyesi ile ortak

çocuğunun

Size veya aileniz için bilgilendirme ve
danişma



aracılık

Evin muhafazası ve ev islerinin yürütülmesinde

konularda desteklemektedir:

… çok kültürlü ve kalifiyeli elemanlardan

danιşmanlιğιnda

konularda

aktadır:

Göçmen organizasyonları ve kültürler
arası kuruluşlarla işbirliği.

