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SIZ VE ÇOCUĞUNUZ IÇIN

6 hareketli muayene

ONE ebeveynler için televizyon programlarıda yayınlıyor. ONE hizmetleri size
yakındır, ücretsiz ve herkese açıktır.

850 tıbbi sosyal hizme

t veren çalışan

Bize ulaşın :

Muayenelerde 4.400 gönüllü

www.one.be, iveya ilinizin ONE bölgesel yönetimine telefon edebilirsiniz

ine kayıtlı

k
0-3 yaş arası çocu

karşılama bünyes

Bakım yerlerinde 44.185 yer

arası çocuklar için)
1.228 toplu konut yapıları (0 ila 3 yaş
t
ve 3.335 misafirperver konu

la aileler dikkatine dergi

+ de 1.000.000 den faz

Merkez yönetim : 02 542 12 11 - info@one.be

ve broşür

Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

v okulları

337 finanse edilen öde

e kayıtlı 189.120

Tatil merkezlerin

çocuk

233 belediye’de boş vakit karşılama düzenlemesi
kötü muamele gerekçesiyle uyarıdan

21 çocuk evlâtlık verilmiş

2.053 çocuk bakıma alınmış

17 tane doğum sonrası SOS çocuk

ekibi

Rejoignez-nous sur
Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 542 12 11 / Fax : + 32 (0) 2 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be

148 sağlığın teşviki ve geliştirilmesi hizmetleri ve okullarda antenler
*rakamları 2016

ONE sorularınızı cevaplamak için hizmet sunar.
Çeşitli konularda (beslenme, uyku, çocuk gelişimi…) bilgi kitapçıkları yayınlar ve bu
konularla ilgili etkinlikler düzenlemektedir.

Muayeneye kayıtlı 160.665 çocuk

54.187 den fazla

Doğum ve çocuk hizmeti, çocuklarla ilgili bütün konularda, çocuk politikaları, anne
ve çocuk korunması, anne (veya anne adayı) ve çocuğunu tıbbi ve sosyal desteği,
çocuğun aile ortamı dışında karşılama ve ebeveynliğe destek olan Wallonia-Brüksel
(Belçika Fransız topluluğu) federasyonun önde gelen bir kuruluşudur.

Ve çok daha fazlası!

Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Ebeveynlere bilgi,
ailelere karşılama ve destek,
ebeveynlik desteği...
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Ders okulları
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okullarda öğrenci sağlığı
ONE ayrıca, öğrencilerle önleyici
tıbbi konsültasyonlar ve sağlığın
teşviki ve geliştirilmesi eylemleri
yoluyla okula sağlığı geliştirir.
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Ödev okulları (EDD) yaratıcı, eğitici,
eğitimli, eğlenceli spor ve kültürel
faaliyetler geliştirerek çocuğunuzun
okul çalışmalarını ve öğrenmesini
destekliyor. Çocuklar 6 yaşından
itibaren 12,15 yaşına kadar veya
bazen 18 yaşına kadar karşılanıyor..

Bu muayenelerde bir takım etkinlikler düzenlenir (toplantılar,
oyunlar, konuşma yerleri..). Bu
etkinlikler sayesinde diğer ebeveynlerle tanışma ve tecrübelerinizi paylaşma fırsatı olur. Veya
isterseniz TMS evinize ziyarete
gelebilir veya muayenede
görüşebilir. Bazı bölgelerde
sağlık otobüsleri bulunur. Sabit
muayenelerin aynı hizmeti sunan
« hareketli» muayenedir

Çocuklar için muayeneler ücretsiz ve
bütün ebeveynlere ve 0-6 yaş arası
çocuklara açıktır. Amaçları çocuğunuzun
sağlığını takip altına almak. Doktordan,
bir TMS (tıbbi sosyal hizmet veren
bir çalışan) ve gönüllüler tarafından
randevu üzeri karşılanarak bir takim
tıbbi tahlil yapılır (aşılar, görme testi,..)
Sorularınıza cevap verirler. Ebeveyn
görevinizde size yardımcı olabilirler.

Çocuklar için muayeneler

AYNI ZAMANDA SIZE ÇOCUK KITABI
VERILECEK (çocuğun sağlık kitabı olarakta adlandırılıyor).

Çoğu yeni doğan bölümlerinde , ONE’nin
TMS çalışanı çocuğunuzun doğumundan
sonra ONE tarafından sunulan hizmetleri
size tanıtır

Yeni doğan bölümünde

Tebrikler!

Bebek doğdu …

Bu 9 ay boyunca sizin ve size eşlik edecek sağlık profesyonelleri arasında bir bağ olmaya yarayacak.

Ilk görüşmede EBEVEYN OLMAK kitapçığını verecekler.
Bu kitapçık (gelecek) ebeveynlerin sorularına cevap getiriyor. Aynı zamanda gebelik günlüğü olan « Anne kitabi »
verilecektir.Güvenle tutun!

TMS sorularınızı cevaplamak, hamilelik
hakkında, doğumunuzun gerçekleşmesi,
hamile kadının beslenmesi, çocuğun
ilk bakımı ile ilgili size pek çok bilgi
vermekten mutlu olacaktır. Evinizede
gelip çocuğunuzun gelişi hakkında
konuşabilir veya evrak işlemlerinizde
size rehberlik yapabilir (doğum primi…).
Aynı zamanda sizin gelecekteki ebeveyn görevinizi tasarlamakta yardımcı olabilir.

Hamileliğin ilerlemesini izlerler,
bebeğin gelişimini kontrol ederler
ve aynı zamanda anne adayının
sağlığına dikkatli olurlar.Doktor
bazı tahliler (kan alma, ultrasonlar)
gerçekleştirecektir.

Bir jinekolog veya ebe ve tıbbisosyal hizmet veren çalışan (TMS)
tarafından karşılanırsınız. Kendisi
sosyal asistan veya hemşire olabilir
(kadın veya erkek).

Muayeneler bütün ebeveyn adaylarına açık bir ortam.
Mahalenizde veya bir hastanede gerçekleşiyor.

Doğum öncesi muayeneler

Dokuz aylık bir macera
başlıyor...

Bebek bekliyorsunuz …

Çocuğunuza bakım yeri mi
arıyorsunuz ?

EĞER ISTERSENIZ ,
ONE SIZI EBEVEYNLIK GÖREVINIZDE DESTEK
VE YARDIMCI OLABILIR.

Yakında tatil ?
Çocuklarınız için
denetimli faaliyetler
bulmak istermisiniz ?
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Artı:ONE onaylı tatil merkezlerinin düzenleyicilerini eşlik ve takip eder.

onaylanmış tatil merkezlerini düşünün ! kamplar, tatiller, oyun
yerleri çocuğunuza erişebilir ve eğitici
toplu bir ortamda, gözetim ve kaliteli animasyon ile tatillerini geçirmek için gerçek
bir fırsat sunuluyor.

Tatil merkezleri

Bilginize, çoğu belediyelerde 2,5 yaş üzeri
çocukların karşılanması düzenleniyor, daha
geniş bilgi istiyorsanız ATL (okuldışı) koordinatörü arayabilirsiniz.

Iş yaşamınız ve özel
yaşamınız arasında
daha iyi bir denge sağlayacaksınız, çocuğunuza
gelişmesi için birçok fırsat sunuyorlar. One
tarafından onaylanması için belirli kalite ve
erişebilirlik koşullarına uymaları gerekir.

Okul dışı karşılama 2,5
yaş -12 yaş arası çocuklara yönelik ve okul yılı
boyunca özellikle okullarda düzenlenir .

Okul dışı karşılama

Okul saatleri dışında ve tatil günlerinde,
ONE ders saatleri dışında çocuğa kaliteli bir
karşılama vermeye dikkat ediyor (okuldışı
karşılama, ders okulları, tatil merkezleri…).

Boş vakitlerde karşılama …

Çocuğunuz
büyüyor…

Ücret ebevynlerin maaşlarına göre belirlenir (ONE tarafından finanse edilen bakım
yerleri için barem mevcut) veya serbest
(diğerleri için).

Maliyet

Bir toplumda veya aile ortamında.

Bakım yeri çeşitleri ?

ONE bakım yerlerini yetkili kılar, takip
eder, değerlendirir ve denetler.

One ve bakım yerleri

Kreş, bakıcı …

Hamileliğinizin 4üncü ayında
çocuğunuzu bir bakım yerine
yazdırmayı unutmayın !

ONE’nin evlât edinme hizmeti gerçek ebeveynleri, evlât edilen çocukları ve evlâtlık alan
ailelere eşlik eder. Brüksel’de ve Wallonie’de
doğmuş veya yaşayan çocukların evlât
edinme işlemleriyle ilgelenirler.

Evlât edinme hakkında sorularınız ?

ONE hamile kalma öncesi yoklama önemi
konusunda bilinçlendirme kampanyaları
yürütmektedir.

Hamile kalmak, bunun için hazırlanmak !

Bebek projesi …

