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Ek Lisanlar 
 

Bu yaprakçık şu lisanlarda mevcuttur:  
 

 Türkçe 

 Fransızca 

 İspanyolca 

 İtalyanca 

 Bengalce 

 Somalice 
 

Bunları şu web sitemizde bulabilirsiniz:  
 

www.whittington.nhs.uk/growingtogether 
 

Talep üzerine tercümanlar mevcuttur 

Servisimiz size ve ailenize yardımcı olabilir 
mi? 
Şunlar sizin için geçerli mi:   

 Bir ebeveyn olmayı beklemiş 
olduğunuzdan daha zor mu 
buluyorsunuz? 

 Kendinizi moralsiz ya da üzgün mü 
hissediyorsunuz? 

 Endişelerinizden dolayı sıkıntı mı 
çekiyorsunuz?  

 Kolayca sinirleniyor ve yılıyor 
musunuz? 

Şunlar çocuğunuz için geçerli mi: 
 Kolayca üzülüyor ya da endişeleniyor 

mu?  
 Sıkça kızıyor ya da sinirleniyor mu? 
 İdare etmesi zor olan davranışlar 

sergiliyor mu? 
 Uyumak ve beslenmek gibi günlük 

olağan şeylerde zorlanıyor mu? 
 

Bir randevu nasıl ayarlayabilirsiniz 
Eğer sizin ve ailenizin bizim desteğimizden 
fayda sağlayabilecek olduğunu 
düşünüyorsanız, lütfen Genel Pratisyen (GP) 
aile doktorunuzdan, sağlık ziyaretçinizden ya 
da yerel çocuk merkezinizdeki personelden 
sizi Growing Together’e (Birlikte Büyümek) 
sevk etmesini isteyiniz.   
 
Bunu takiben terapistlerimizden biri sizinle 
bir toplantı ayarlayabilmek için size telefon 
açacaktır. Sizinle bir çocuk merkezinde ya 
da İslington’da bulunan bir başka toplum 
merkezi mekanında buluşabiliriz.  
 
 

Growing Together 
(Birlikte Büyümek) 

Support for Parents 
and Young Children 

(Ebeveynler ve Küçük Çocuklar 
için destek) 

Ebeveynlerin rehberi 
(Turkish) 
 

http://www.whittington.nhs.uk/growingtogether


 

Ne gibi destekler sunmaktayız? 
 

Çeşitli türden müdahaleler sunmaktayız ve 
her bir aileye özgün biçimde verdiğimiz 
desteği şekillendirmekteyiz. Ekibimiz 
psikologlardan, fizyoterapistlerden ve aile 
terapistlerinden oluşmaktadır.    
 

Ebeveynler ya kendi başlarına ya da 
birlikte bize gelebilirler. Ebeveynlere 
yönelik olarak bireysel ya da çift seansları 
tedarik edebiliriz. Öte yandan çeşitli 
konularda ebeveyler için grup seanları da 
düzenlemekteyiz.      
 

Tüm müdahalelerimiz ebeveynlere ve 
çocuklara duygusal destek vermeye 
yönelik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca 
çocukların iyi alışkanlıklar geliştirmelerine, 
duygularını yönetmeyi öğrenmelerine ve 
daha iyi ilşkiler kurmalarına yardımcı 
olmayı da hedeflemekteyiz.   
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Destek almak neden dolayı önemlidir? 
 

 Ebeveynlik yapmanın dünyanın en 
zor işi olduğunu gayet iyi biliyoruz ve 
size destek olmayı arzu ediyoruz.  

 
 Siz çocuğunuzun hayatındaki en 

önemli kişi konumundasınız. Sizin 
kendinize bakmanız, çocuğunuza da 
bakmanız demektir.    

 
 Birçok ebeveyn kendini stresli, 

bunalmış, endişeli, üzgün ya da 
yılgın hisseder. Bu sizin iyi bir 
ebeveyn olmadığınız anlamına 
gelmez. Profesyonel bir kişi ile 
konuşmanın yardımı olabilir.   

 

Giriş 
 

Growing Together (Birlikte Büyümek), 
Islington’da bulunan çocuk ve yetişkin ruh 
sağlığı servislerinin bünyesindeki bir 
kuruluştur. Bir ile beş yaş arasındaki bir 
çocuğu olan aileler ile çalışmaktayız.  
  
Bir ebeveyn konumunda olmak tüm yaş 
gruplarından, kültürlerden ve geçmişlerden 
gelen kişiler için bayağı zorlayıcı bir roldür. 
Anksiyete, stres, depresyon ya da ilişki 
sorunları bunu daha da zor bir hale getirir.     
 

Duygularını ve davranışlarını idare etmek ve 
ilişkilerin nasıl işlediğini anlamak gibi çeşitli 
konularda küçük çocukların öğrenmeleri 
gereken çok şey vardır. Bir ebeveyn olarak 
eğer kendi sorunlarınız ile başedebilmek 
konusunda sıkıntı çekiyorsanız, çocuğunuzun 
gelişimini destekleyebilmeniz zor olabilir. Eğer 
kendinizi moralsiz, endişeli, stresli ya da 
yanlız hissediyorsanız, bir ebeveyn olmaktan 
zevk almak daha da zorlaşabilir. Growing 
Together ekibinden bir terapist ile konuşmak 
size yardımcı olabilir.      
 
 
 

 

 

 


