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Ludw2gsburg tren 2stasyonundan (Bahnhof) kalkan 421 
veya 533 numaralı otobüs hatları Landratsamt durağından 
geçer. 

Ps�koloj�k Danışma Merkez�ne k�mler 

başvurab�l�r? 
 

Ebeveynler sürekl2 çocuk ve ergenler2n 

eğ2t2m2nde sorunlar ve zorluklar 2le 

karşılaşab2l2rler. Bu sorunlar 2ç2n her a2len2n b2r 

sürü çözüm yolu vardır.  

Ancak bazen, kend2 f2k2rler2 sorunları çözmeğe 

yeterl2 olmaz ve onlar b2r danışmandan destek 

almaya 2ht2yaç duyarlar. 

Ps2koloj2k Danışma Merkez2ndek2 danışmanlara 

ebeveynler ve 21 yaşına kadar olan genç 

yet2şk2nler baş vurab2l2rler. 

Danışmanlar anne ve babaları çocuk eğ2t2m2 

sorularında, a2le sorunları veya çatışmalarında, 

anaokul, okul veya meslek2 eğ2t2mde çıkab2len 

sorunlarda destekleyeb2l2rler. Anne babaların 

eğ2t2m yetenekler2n2 güçlend2rmeler2ne yardım 

ederler. 

  

Arkadaş çevres2nde, a2le 2ç2nde, okulda stres 

yaşayan veya kend2s2nden memnun olmayan 

çocuk ve gençler (anon2m de olarak) 

merkez2m2ze başvurab2l2rler. 

  

 



Hang� nedenlerle Ps�koloj�k Danışma 

Merkez�ne başvurab�l�rs�n�z? 

 Çocuklar ve gençler2n gel2ş2m2 ve eğ2t2m2 

hakkında sorularınız olduğunda 

 Çocukların, gençler2n zorluk çekt2ğ2 konularda 

(örneğ2n: mot2vasyon, karar verme, ders çalışma 

konularında yaşanılan zorluklarda) 

 Çocukların davranışlarında aşırı b2r sorun 

olduğunda (örneğ2n: aşırı saldırgan, korkak veya 

çek2ngen olduklarında) 

 K2ş2lerarası 2l2şk2lerde problemler yaşandığında 

 A2le 2ç2nde olan gerg2nl2kler ve çatışmalarda 

 Anne ve babalarının ayrılma veya boşanma 

durumlarında 

 Başınıza hastalık, kaza veya ölüm g2b2 kötü b2r 

olay geld2ğ2nde 

 

Danışmanlarımız b2reysel danışma yanında çocuk 
ve gençlerle grup çalışmaları da yaparlar. 

 

 

Kayıt ve �lk randevu 

Ps2koloj2k Danışma Merkez2m2ze geleb2lmek 2ç2n 

kayıt sekreterler2m2ze yaptırılır. B2ze telefonla 

veya șahsen bașvurab2l2rs2n2z. 

Kayıt yaptırdıktan b2r süre sonra danıșmanınız 

randevu vermek 2ç2n s2z2 arar. Bu 2lk randevuda 

s2ze nasıl b2r yardımda bulunab2leceğ2m2z 

konuşulur. Ps2koloj2k danıșma, problem2n2z2n 

sebeb2ne göre tek b2r aydınlatıcı seans veya b2r 

çok randevu da olab2l2r. 

 

Kayıt saatler� 

Merkez2 Ludw�gsburg’da bulunan 

danışmanlığımızın B�et�ghe�m, D�tz�ngen, 
Kornwesthe�m, Marbach ve Va�h�ngen’de de 

şubeler2 vardır. 

 

Telefon 07141 144-2529 

Pazartes2 - Perşembe 

saat  8.30 - 12.00 ve 13.30 - 15.30 arası 

Perşembe saat 18.00’e kadar 

Cuma saat   8.30 - 12.00 arası 
 

Ayrıca Va�h�ngen şubem2ze  

Telefon 07141 144-2530 

Pazartes2 - Perşembe 

saat  8.30 - 12.00 arası da ulaşab2l2rs2n2z. 

 

Gençler �ç�n - Jugendsprechstunde 

Ayrıca gençler 2ç2n her Çarsamba günü saat 2k2de 

Landratsamt oda numarası 529’de kayıt olmadan 

geleb2lecekler2 konuşma saat2m2z vardır.  

Tanıtım 

Ps2koloj2k Danışma Merkez2m2z2n ek2b2nde 

ps2kologlar ve pedagoglar çalışmaktadır. 

Her danışman danışmanlık yöntemler2nden b2r 

ek eğ2t2me (örneğ2n s2stem2k a2le terap2s2, 

ps2koterap2, davranış terap2s2 veya h2pnoterap2) 

sah2pt2r. 

Danışmanlarımız devamlı olarak sem2nerlerde 

danışmanlık uzmanlıklarını gel2şt2rmekted2r. 

 

Danışma ücrets2zd2r. 

Ps2koloj2k Danışma Merkez2nde çalışan 

uzmanlarımız ve sekreterler2m2z yem2nl2d2r, 

meslek2 çalışmalarında h2zmet verd2kler2 

k2ş2lerle 2lg2l2 özel b2lg2ler2 korurlar. 


