
Ziyaret teklifinizi memnuniyetle kabul           
ediyorum. 

Randevu aldıktan sizden bilgi ve hoş geldin 
armağanımı almak istiyorum. 

Bana hoş geldin ziyaretinin mümkün            
olduğunca aşağıda belirtilen dilde              
yapılmasını istiyorum: 

 

İsim 

Adres 

Telefon / E-posta adresi 

Tarih / İmza 

İlgi duyduğunuzu bize bildirirseniz,              
randevulaşmak için severek sizi ararız. 

Doğumun yapılacağı tarih/Çocuğun                    
doğum tarihi: 

Bize: 

- kartpostal gönderebilirsiniz, 

- telefon edebilirsiniz 

- veya mümkün olduğunda telefon numaran                      
ızı içeren bir eposta atabilirsiniz. 

İrtibat bilgileri için iç kısma bakın. 

ERKEN YARDIM 

 

„Frühe Hilfen Speyer“ [=Speyer Erken Yardım“ merkezi 
anne ve baba adaylarına ve bir yaşına kadar çocukları 
olan anne ve babalara danışmanlık hizmeti ve yardım 
olanakları bulmada destek sunmaktadır. 

Erken Yardımlara genel bakış: 

* Tüm Speyerli anne ve babalar için hoş geldin ziyareti 

* Ailelere Aile ebeleri vasıtasıyla evde destek 

* Annelere ve babalara doğumdan sonraki bir yıl içinde 
çocukla birlikte yaşamla ilgili her konuda ihtiyaca özgü 
danışmanlık 

* Ebeveyn kursları 

Günlük yaşam için pratik yardımlar bulma 

* Ruhen hasta olan kadınlara doğumla ilgili her konuda 
destek 

                           MERHABA DÜNYA 

 

 

            

 

 

 

 

 

           Yeni doğan Speyerli çocuklara bir hoş geldin selamı 

          Yardımlar için  
 
 



Merhaba Dünya! 

Sevgili anneler, sevgili babalar, 

Çocuğunuzun doğum sevincinizi paylaşıyoruz,                 
ve sizi tebrik ederiz! 

Çocuğunuz doğduktan sonra size bir hoş geldin      
ziyareti sunuyoruz. 

Size çocuğunuz bir yaşını dolduruncaya kadar          
yararlı olabilecek bilgiler sunuyor ve bir armağan 
getiriyoruz. 

İsterseniz, size tüyolar veriyor ve açıklamalarda 
bulunuyoruz. Sorular olması halinde, uygun          
muhatap bulmanıza yardımcı oluyoruz. 

Ziyaretler fahri yardımcılar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Hoş geldin ziyareti, Speyer Belediyesi Erken          
Yardım Merkezi’nin gönüllü ve ücretsiz bir         
hizmetidir. 

Selam ve sevgilerimizle  

Speyer Erken Yardım Merkezi Ekibiniz 

Başlıklar halinde Hoş geldin ziyareti 

Armağan 
Kaliteli bebek uyku tulumu 

Dosya 
Speyer’de ailelere sunulan yardımlara genel bakış 

Şahsi bilgiler 
Aşağıda belirtilen sorularınıza ilişkin, örn. 

* nereden ebeveyn parası, çocuk parası, kira yardımı 
alabilirim? 

* diğer ebeveynlerle nasıl temas kurabilirim? 

* çocuğum için hangi bakım imkanları var? 

* nereden başka yardım alabilirim? 

İsteyebilirsiniz 
Sağdaki kartpostalla, telefonla veya epostayla 

İletişim 

Frühe Hilfen 
Speyer  

Frühe Hilfen Speyer  
Q+H (Quartiersmensa plus St. Hedwig)  
Heinrich-Heine-Straße 8  
67346 Speyer  
Petra Nagl 
Telefon: 0 62 32-29 667-21 
E-posta: fruehehilfen@stadt-speyer.de 
www.speyer.de/Leben in Speyer/Fruehe Hilfen 

          Notlarınız için yer 
 
 
          Cevap  
          Frühe Hilfen Speyer  
          Q+H Quartiersmensa plus St. Hedwig 
          Heinrich-Heine-Straße 8 
 
          67346 Speyer 
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