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Aile Eĝitimi ve Eĝitim Ortaklıĝı 

Alanında Teklifler 

 
„Acemiler için oryantal dans" 

Sabine Zamzow  

16.02.2016-08.03.2016 tarihleri arasında 

(Salı günleri)  

saat 15:00-16:30 

12.04.2016-14.06.2016 tarihleri arasında 

(Salı günleri) 

saat 15:00-16:30 

 

„Kültürler arası aşçılık" 

Birlikte saĝlıklı yemek yapalim 

Christian Hantel, Aşçı 

01.04.2016 Cuma günü saat 20:00 

 

„Yeni memleket Almanya´da almanca 

öĝrenmek" 

Astrid Irnich 

08.04.2016-24.06.2016 tarihleri arasinda 

(Cuma günleri) 

saat 09:00-09:45  

 

„Hareketli misket pisti"  

Baba-oĝul faaliyeti 

Christian Meyn-Schwarze 

04.06-2016 Cumartesi 

saat 14:30-17:30 

30 Uhr 

„Psikomotor gelisim çocuklar ve veliler icin" 

Vera Aumann, Iyileştirici Pedagog 

Ek vasıf psikomotor 

16.06.2016 Perşembe 

saat: 14:30-16:30 

 

 

„Gencler icin çocuk bakıcısı kursu" 

Heidi Kreuels, Heike Staud  

20,00€ (belgeler ve yiyecekler dahil) 

10.06.2016 Cuma saat 16:30-19:30 

11.06.2016 Cumartesi saat 10:00-17:00 

 

„Aileler için yaratıcı el işleri"  

05.07.2016 Salı saat 14:30-15:45 

 

 

Sizlere çocuk bakımı hakkında sunduĝumuz 

faaliyetleri, birlikte çalıştıĝımız Neuss gençlik 

hizmet dairesi (Jugendamt) ile birlikte destek 

ve yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

 

 

Ilgi alanınızdaki yeni faaliyetleri bize 

bildirmeniz, bizim için büyük önem 

taşımaktadır. Bu sayede, sizin isteklerinize 

cevap verebilmemiz konusunda bize kolaylık 

saĝlamıs olacaksınız. 

 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

              

 

 

Ev. Familienzentrum  

Kappeswiese´ye 

hoşgeldiniz.  

 

 

Neuss´un kuzey merkezinde kalan aile 

merkezimizi dilekleriniz ve istekleriniz icin 

buluşma noktası olarak sunmaktayız. 

 

 

Anaokulumuzda üç yaştan küçük çocuk 

sayısı yoĝunlukta olduĝu icin velilere aile ve 

is hayatıni baĝdaştırmalarında destek 

oluyoruz. 

Aile merkezi ekibimiz size yardımcı olmaktan 

mutluluk duyar. 

 

Yenilikler, randevular ve önemli adresleri 

internet sayfamızda bulabilirsiniz:  

www.familienzentrum-kappeswiese.de 

 

 

Neuss Furth´da bulunan aile merkezi olarak 

sizlere sunduĝumuz faaliyetlere katılımın 

yüksek olmasını umud eder ve hizmetlerden 

faydalanmanızdan mutluluk duyarız. 

 

 

 

 

Çocuk, Aile Danışma ve Destek 

Faaliyetleri 
Çocuk, Aile Danışma ve Destek 

Faaliyetleri 

 

„Üzgün olduĝunda yanında olmak"  

Çocuklar ölümle karşılaştıgında  

Jessica Beitzel, Defnetme Uzmani  

15.03.2016 Salı saat 14:30 

 

 

„Tarama muayeneleri ve aşı" 

Dr. Marie Therese Zierau, Çocuk Doktoru  

11.05.2016 Çarşamba saat 16:00 

 

 

„Aile Merkezimiz" 

Açık gün (Tag der offenen Tür) 

20.05.2016 Cuma saat 15:00-18:00  

 

 

„Kain und Abel çocuk odasında?" 

Kardeşler arasında rekabet 

Carola Gassen  

02.06.2016 Perşembe saat 20:00 
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