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Ludwigsburg tren istasyonundan (Bahnhof) kalkan 421 
veya 533 numaralı otobüs hatları Landratsamt durağından 
geçer. 

Psikolojik Danışma Merkezine kimler 

başvurabilir? 
 

Ebeveynler sürekli çocuk ve ergenlerin 

eğitiminde sorunlar ve zorluklar ile 

karşılaşabilirler. Bu sorunlar için her ailenin bir 

sürü çözüm yolu vardır.  

Ancak bazen, kendi fikirleri sorunları çözmeğe 

yeterli olmaz ve onlar bir danışmandan destek 

almaya ihtiyaç duyarlar. 

Psikolojik Danışma Merkezindeki danışmanlara 

ebeveynler ve 21 yaşına kadar olan genç 

yetişkinler baş vurabilirler. 

Danışmanlar anne ve babaları çocuk eğitimi 

sorularında, aile sorunları veya çatışmalarında, 

anaokul, okul veya mesleki eğitimde çıkabilen 

sorunlarda destekleyebilirler. Anne babaların 

eğitim yeteneklerini güçlendirmelerine yardım 

ederler. 

  

Arkadaş çevresinde, aile içinde, okulda stres 

yaşayan veya kendisinden memnun olmayan 

çocuk ve gençler (anonim de olarak) 

merkezimize başvurabilirler. 

  

 



Hangi nedenlerle Psikolojik Danışma 

Merkezine başvurabilirsiniz? 

• Çocuklar ve gençlerin gelişimi ve eğitimi 

hakkında sorularınız olduğunda 

• Çocukların, gençlerin zorluk çektiği konularda 

(örneğin: motivasyon, karar verme, ders çalışma 

konularında yaşanılan zorluklarda) 

• Çocukların davranışlarında aşırı bir sorun 

olduğunda (örneğin: aşırı saldırgan, korkak veya 

çekingen olduklarında) 

• Kişilerarası ilişkilerde problemler yaşandığında 

• Aile içinde olan gerginlikler ve çatışmalarda 

• Anne ve babalarının ayrılma veya boşanma 

durumlarında 

• Başınıza hastalık, kaza veya ölüm gibi kötü bir 

olay geldiğinde 

 

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

 

 

Kayıt ve ilk randevu 

Psikolojik Danışma Merkezimize gelebilmek için 

kayıt sekreterlerimize yaptırılır. Bize telefonla 

veya șahsen bașvurabilirsiniz. 

Kayıt yaptırdıktan bir süre sonra danıșmanınız 

randevu vermek için sizi arar. Bu ilk randevuda 

size nasıl bir yardımda bulunabileceğimiz 

konuşulur. Psikolojik danıșma, probleminizin 

sebebine göre tek bir aydınlatıcı seans veya bir 

çok randevu da olabilir. 

 

Kayıt saatleri 

Merkezi Ludwigsburg’da bulunan 

danışmanlığımızın Bietigheim, Ditzingen, 

Kornwestheim, Marbach ve Vaihingen’de de 

şubeleri vardır. 

 

Telefon 07141 144-2529 

Pazartesi - 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 Vaihingen şubemize  

Telefon 07141 144-8258 

Pazartesi - Perşembe 

saat  8.30 - 12.00 arası da ulaşabilirsiniz. 

 

Gençler için - Jugendsprechstunde 

Ayrıca gençler için her Çarsamba günü saat ikide 

Landratsamt oda numarası 518’de kayıt olmadan 

gelebilecekleri konuşma saatimiz vardır.  

Tanıtım 

Psikolojik Danışma Merkezimizin ekibinde 

psikologlar ve pedagoglar çalışmaktadır. 

Her danışman danışmanlık yöntemlerinden bir 

ek eğitime (örneğin sistemik aile terapisi, 

psikoterapi, davranış terapisi veya hipnoterapi) 

sahiptir. 

Danışmanlarımız devamlı olarak seminerlerde 

danışmanlık uzmanlıklarını geliştirmektedir. 

 

Danışma ücretsizdir. 

Psikolojik Danışma Merkezinde çalışan 

uzmanlarımız ve sekreterlerimiz yeminlidir, 

mesleki çalışmalarında hizmet verdikleri 

kişilerle ilgili özel bilgileri korurlar. 


