Çoçuk egitiminde başarılı yardım
Herford Belediyesi ve Carina Kurumu Projesi

Bizim Hedeﬁmiz
Sizin Egitim Başarınız
Herford Belediyesinde yaşayan tüm yeni dogmuş bebekli ve üç
yaşına kadar çoçuklu aileleri, projemize davet etmek isitiyoruz.

Projemiz „Chancenreich“ Başarı Fırsatı amacı:
●

Herford şehrini çoçuklu aileler için daha
atraktif hale getirmek

●

Ebeveynlerin çoçuk egitiminde başarı
elde etmek

●

Çoçuklarin saglıgını önlem muayeneleriyle
daha iyi saglamak

„Chancenreich“-Basarı fırsatı

YAŞAMA DAHA BAŞARILI
BAŞLAMANIN FIRSATI

projesinde danışma adresiniz
Umariz sizinde merakınızı ve ilginizi Projemize çekmisizdir.
Ailenizle birlikte sizi bu projede görmekten mutluluk duyarız.
Bizimle ihtibarata gecin. Yardim ve Tavsiyelerimizle Sorularınız
için emrinizdeyiz.

Çoçuk egitiminde başarılı yardım

●

Ana Okul ziyaretleriyle entegration
saglamak ve egitimde destek

Herford Belediyesi ve Carina Kurumu Projesi
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Sizin Firsatiniz
Bizim Yardimimiz
Çoçuklarınızın Egitimi ve Gelişimi bizde önemli bir yer ediniyor.
Bu yüzden Herford Belediyesi ve Carina Kurumuyla birlikte bu Projeyi
hayata gecirdik. Çocuklariniz Bakımında sizleri desteklemek
istiyoruz. Bir çok aileler şimdiden degişik kurumların tekliﬂerinden
yararlanıyorlarlar.
Chancenreich- Basarı Fırsatı projesiyle tüm ailelere ulaşmak
gerek. Çoçuklarınızın Bakımında sizleri desteklemek için bu Projemizle yola cıktık.
Devam etmekte olan kursların yanısıra bizimle çalışan serbest
kurumlar, ayrıca Egitim ve Saglık Kurumlarıyla birlikte, ebeveynler
ve çocuklar icin yeni imkanlar sagladık.
Yardımlarımızdan faydalanın ve çoçugunuzun Yaşama daha
başarili Başlamanin ﬁrsatini saglayin.

Saygılarımla Bruno Wollbrink

Belediye Baskanı

Geleçek icin 6 adım
1. Yeni doganları selamlamak

4. Ebeveyn Çalısmalarına

Bir Çep Kitabıyla Herford Belediyesi adına bebeginizin dogumuna
teprik etmek istiyoruz. Sembolik olarak yeni dogan Bebeginiz
„HERFORDA HOSGELDIN“ adlı elkıtabıyla selamlamak istiyoruz.
Bu kıtab da ebeveyn Mektublarıyla çoçugunuzun gelisimini
hakkında bilgi edine bilir ve faydalı ögütler alabilirsiniz.

Algılamalarda güçlü olan Ebeveynler çoçuklarını iyi takıp eder ve
gelismelerini daha iyi fark ederler. Ayrica çoçuklarıyla hareketlerinde
daha eminlerdir. Bu nedenle ücretsiz olan Ebeveyn çalısmalarına
sizleri davet etmek istiyoruz. Kurslarımız sadece tek çoçuklu aileler
icin degildir. Bu Kurslar çoçuklarınızın gelisiminde ve egitiminde
gerekli ayrıca önemli bir katkı.

2. Aile Ziyaretleri

5. Düzenli tedbir Muayeneleri

Dogumunuzun ilk haftaları sonrası eve gelen aile Ziyaretcileri
Herford Belediyesinin adına ailelere bir el kıtabını taktim edecek.
Aile Ziyaretcileri size ilave olarak faydalı öneriler sunacak ve ek
olarakda Chancenreich Basarı Projesi ve Bonus sistem hakkında
bilgi verecek. Gerektiginde bes defa ev ziyaretleride yapaçak.

Tedbir muayeneleriyle gerektiginde çoçugunuzun gelisiminde
gerekli olan erken ve uygun müdaleyi yapabilir ve gerekli önlemleri
alabilirsiniz. Gelismis olan yeni U-7a plus muayenesiyle özellikle
sosyal gelisiminde ayrica dil ve beçerilerinide olan gelisimlerini
takip edebilirsiniz. Çoçugunuzun gelisimi için çok önemli bir
konu.

3. Bonus Sistemi

6. Ana okul ziyaretler

Bonus Para Primiyle Ebeveynleri 500 Euro ile özel secilmis Projelerde
yer almak için tesvik etmek istiyoruz. Bunun icin bazı kriteler yerine
getirilmeli. Mesela Ebeveyn çalısmalarında yer almak gibi, U-7a plus
Tedbir muayenelerine gitmek, ve üç yasına kadar ana okulunu ziyaret
etmek gibi. Ilk ödeme bebegin 12.ci ayında mümkün ve ikinci
ödemede çoçugun 3.cü yas gününden sonra.

Ana okul ziyaretlerin ne kadar önemli oldugunu arastırmalar
gösteriyor. Uzun süre ana okulunu ziyaret eden çoçuklar orta okul
ziyareti süresi boyunca daha iyi kosullar beraberinde getiriyor.
Bonus sistemide herseyi daha ilginc hale getiriyor ayrica uzun
ve uygun destek sagliyor.

