
Anlaşmalı boşanmadan önce 
yapılması gereken:  
Zorunlu Ebeveynler Danışmanlığı
2022 senesinde belirlenen tarihler

anne ve baba 
olmak ömür 
boyudur
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2022 için belirlenen tarihler:

Mayıs
-  2 mayıs pazartesi, saat 10-12,  

ifs Dornbirn Danışma Merkezi
-  11 mayıs çarşamba, saat 14-16,  

video konferans
-  17 mayıs salı, saat 15-17,  

ifs Feldkirch Danışma Merkezi
-  25 mayıs çarşamba, saat 10-12,  

video konferans
-  30 mayıs pazartesi, saat 10-12,  

ifs Dornbirn Danışma Merkezi

Haziran
-  09 haziran perşembe, saat 14-16, 

video konferans
-  13 haziran pazartesi, saat 10-12,  

ifs Dornbirn Danışma Merkezi
-  21 haziran salı, saat 15-17,  

ifs Feldkirch Danışma Merkezi
-  22 haziran çarşamba, saat 10-12, 

video konferans
-  27 haziran pazartesi, saat 15-17,  

ifs Dornbirn Danışma Merkezi

Kayıtları ifs Danışma Dairelerine 
başvurarak yaptırabilirsiniz

ifs Bludenz Danışma Dairesi 
Innovationszentrum Bludenz
Klarenbrunnstraße 12 
6700 Bludenz 
Telefon 05-1755-560
bludenz@ifs.at

ifs Bregenz Danışma Dairesi 
St.-Anna-Straße 2 
6900 Bregenz 
Telefon 05-1755-510
bregenz@ifs.at

ifs Dornbirn Danışma Dairesi 
Kirchgasse 4b 
6850 Dornbirn 
Telefon 05-1755-530
dornbirn@ifs.at

ifs Feldkirch Danışma Dairesi 
Ganahl-Areal Schießstätte 14 
6800 Feldkirch 
Telefon 05-1755-550
feldkirch@ifs.at

Anlaşmalı boşanmadan önce yapılması gereken Ebeveynler-Danışmanlığı

Neden Ebeveynler Danışmanlığı?

Boşanma süreci, psikolojik, sosyal 
ve ekonomik açıdan ailede ilgili tüm 
kişilerin yaşamını değiştirir.

Sosyal Hizmetler Kurumu (ifs), 
boşanan anne babaların çocukların 
ayrılık durumunda ortaya çıkan 
ihtiyaçlarını daha duyarlı bir şekilde 
karşılayabilmeleri, bu süreçte onları 
destekleyebilmeleri, bunun yanısıra 
ayrıldıktan sonra da çocuklarına 
karşı olan sorumluluklarını ortak 
olarak yerine getirebilmeleri ve 
onların yaşamlarını düzenleyebilme-
leri için, düzenli olarak bilgilendirme 
etkinlikleri yapmaktadır.

Bu etkinliklerde içerik olarak, 
boşanan anne babanın, çocuklarının 
bir ayrılma/boşanma durumunu 
nasıl algıladıkları ve yaşlarına göre 
nasıl bir tepki gösterdiklerine dair 
konular ele alınır. Ayrıca çocukların 
yaşadığı söz konusu bu zor süreçte 
anne babalara destek sağlamak 
amacıyla, nelere dikkat etmeleri 
ve çocukların nelere gereksinim 
duydukları konularında bilgi ve 
ipuçları verilir.

2013 senesinin şubat ayından beri 
ceza hukuku dışındaki davalara ait 
yasanın 95.paragraf ve 1a fıkrasına 
göre zorunlu hale getirilen bu 
danışmanlık, adı geçen etkinliklere 
katılarak belgelenmiş olur.
Ücret kişi başına 35 Euro’dur.  
Telefonla veya yazılı (e-mail) olarak 
kayıt olunması gerekir.

Toplantıya şahsen veya video  
konferans yoluyla katılmak  
mümkündür.

Zaten kritik bir olay olan boşanma, halledilmesi gereken 
pek çok işlemi de beraberinde getirir.



wir helfen weiter

ifs Aile Danışmanlığı BMAFJ ve Sosyal Fon Vorarlberg 
tarafından finanse edilmektedir.

Die ifs Familienberatung wird finanziert aus Mitteln 
des BMAFJ und des Vorarlberger Sozialfonds.


