O.N.E.
Dogum ve çocuk hizmeti
(Traduction en Turc)

Cocuk beklemek, büyümesinde yardimci olmak,
Ne güzel bir macera...
O.N.E. size dilerseniz annelik ve babalik konusunda yardimci olabilir.

Bebek bekliyorsunuz...
Dokuz aylik bir macera devam ediyor...

•

Dogum ِncesi danismalar
Bu danismalar bütün ailelere açiktir, hastanelerde veya mahallelerde bulunuyor.
Her zaman bir kadin doktoru ve tibbi sosyal çalisani tarafindan karsilanirsiniz. Cogunlukla bir ebe veya
hemsiredir. Hamilelik dِneminizi gِzlerler, bebegin gelisimi denetlenir ve annenin saglina dikkat edilir.
Doktor bi takim testler yapar (kan aldirma, .. ). Hemsire sizin sorulariniza cevap verir ve sizi bilgilendirir.
Ayrica dogumda ve sonrasi hakkinda bir takim tavsiyelerde bulunur. Gerekirse sizi evde de ziyaret eder ve
idari konularda yardimci olur (dogum primi..)
Ilk gidisinizde, size bir defter verilir " Annenin defteri". Onu saklamalisiniz!! Dokuz ay boyunca sizin ve
doktorunuzun dedikleri yazilir.

O.N.E. nedir...

•
Cocuklari bos zamanlarinda vakit geçirir
ONE çocuklarla okul disindada ilgileniyor ( okul disi aktiviteler, ders okullari, gezi yerleri... )
•
SOS yardim ekipleri
Zorluk aninda, 18 kisiden olusan SOS yardim ekipleri sizleri dinler ve yardimci olur.
•
Ailelere bilgi
ONE sizlerin sorularinizi cevaplandirmak için vardir. Uykuyla, beslenme ile, buyume ile ilgili brosürler
yayinliyor. Yine bu konularla ilgili animasyonlar gerçeklestiriyor.
"Air de famille" yani "Aile havasi" RTBF kanallarinda ailelerin bulustugu bir programdir ( "la une" ve "la
deux" kanallari). ONE deki uzmanlar tarafindan ِneriler veriliyor.
•
ONE evlat edinme
Bu servis Belcikada dogmus veya yasanayan çocuklari, evlat edinmek isteyen aileleri bulusturuyor.
ONE hakkinda hersey: www.one.be veya

Telefon: 02/ 542.12.11

Kres... ???
Hangi karsilama yerleri seçilmeli?

Daha dogmadi ama 4 aylik hamileyken düsünmek lazim.
ONE istediginiz gibi bir bakim evi bulmaniza yardimci oluyor. Bütün karsilama (bakim) evleri 0 - 6 yas arasi
çocuklarikabul etmesi için, memuriyet yerlerine bilgi vermesi gerektigini biliyormuydunuz? Code de
qualité isimli belgeyi uygunlastirmasi lazim.
Cesitli bakim yerleri var:
•

Toplu:

Kres, çocuk yuvasi, belediye bakim evleri,...
•

Evde:

Sِzlesmeli servis ile bir kisi, otonom bir bakici.
"Quel milieu d'accueil choisir pour notre enfant" adli brosüre bakabilirsiniz.

Bebeginiz yeni dogdu, Tebrikler !

•

Dogum evi

Cogu dogum evlerinde , ONE'den bir yardimci sizi her konuda bilgilendiriyor.
•

Cocuklar için muayene

Cocuklar için muayeneler 0 - 6 yas arasindaki bütün cocuklara bedavadir. Onlarin amaci cocugunuzun
sagligi iyi durumda olup olmadigina bakmak. Bir doktor, bir hemsire ve gِnüllü yardimcidan olusan bir
ekiple çalisiyorlar, randevu verip bazi takim saglik imtihanlari yapiyorlar ( asi, gِz testi, isitme sorulari...).
Sordugunuz her soruna cevap veriyorlar.
Daha cok aktiviteker yapiliyor bu sirada ( oyun kِseleri, Okuma kِseleri, ...). Bu bِlgeler diger ailelerle
konusabilmeniz için güzel bir ortam. Dilerseniz, hemsireler evlerinize de gelebilir veya randevu üzerine
baska bir anda sizlerle beraber olabilirler. Bazi bِlgelerde "yürüyen" muayeneler var. Normal muayenelele
ayni hizmeti veriyor.

Gerekli adresler...
Danisma yerleri mi ariyorsunuz?
Bakim yerleri?
ONE Belçikada fransiz toplulugunda verilen toplu bir servisdir.
Bu servis size çok yakindir, Wallon bِlgesinde ve brükselde olmaktadir.

•

ONE'nin merkezi yِnetimi

Chaussée de charleroi 95
1060 Bruksel
Telefon: 02/542.12.11 - Fax: 02/542.12.51
E-Mail: info@one.be

•

Bِlge komiteleri

Braban Wallon
Home Reine Astrid
Avenue de la reine, 1
1310 HULPE
Telefon: 02/ 656.08.90 - FAX: 02/ 656.08.89
Brüksel
Rue de l'hopital 31, 1. kutu (11. kat)
1000 Bruksel
Telefon: 02/511.47.51 - Fax: 02/511.51.26
E-Mail: vilolette.huart@one.be

Hainaut
Domaine du bois d'Anchin
Route d'Ebrisoeul 5
7011 GHLIN
Telefon: 065/ 39.96.60 - Fax: 065/ 34.07.36
E-Mail: marianne.dehon@one.be

Liege
Boulevard Emile de Laveleye 40
4020 LIEGE
Telefon: 04/344.94.94 - 04/344.94.99
E-Mail: patrick.joris@one.be

Luxembourg
Rue Fleurie 2 – btr 8
6800 LIBRAMONT - CHEVIGNY
Telefon: 061/23.99.60 - Fax: 061/ 22.49.25
E-Mail: michele.bouche@one.be

Namur
Rue de Coquelet 134
5000 Namur
Telefon: 081/ 72.36.00 - Fax: 081/72.36.08
E-Mail: carole.picheret@one.be
ONE'nin kütüphanesi
Espace 27 eylul
Boulevard Leoplod II 44
1080 Bruksel
Telefon: 02/ 413. 22. 13
E-Mail: Veronique.marchal@cfwb.be
Fransiz Wallon ve belcika komitesinin yardimiyla vede Loterie Nationale.
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