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VELİLER İÇİ N ENFORMASYON BROŞÜRÜ
BBT’nin (Refakat eşliğinde ziyaret günleri) temel düşünceleri
Çocuklar anne ve babalarını sever ve her ikisinede ihtiyacı vardır. Çocukların gelişimi için hem
anneleri hemde babaları ile ilişki besleyebilmeleri önemlidir. Ayrıca çocuğun yasal olarak her
iki ebeveyn ile irtibat hakkı vardır. O yüzden anne ve baba ile sürekli bir kontak halinde olmak
çocuk için önemlidir. Bu durum ebeveynlerin ilişkisi zor olduğunda veya görüş hakkına sahib
olan ebeveyn ile çocugun buluşmasında korunaklı bir çerçeve gerektiğindede geçerlidir. Anne
ve baba arasındaki anlaşmazlıklardan bağımsız olarak çocugun her iki ebeveyn ile iyi bir
ilişkisi olabilmelidir. Ebeveynler arasındaki tartışmalar çocuk önünde
yürütülmemelidir. Çocuğun iyiliği veli sorunlarının önünde gelir. Veliler yetkili uzmanlar yardımı
ile uzun süreli bir çözüm geliştirene kadar BBT ziyaret hakkını gerçekleştirebilmek için geçici
bir çerçeve sunar.

(BBT) Refakat ekibinin görev ve rolleri
•
•
•
•
•

Refakat ekibi ebeveynlere ve çocuklara bu buluşmalar içerisinde gerçekleşen irtibatlarını
şekillendirme desteği verir.
Refakat ekibi ziyaret günlerinin düzenlenmiş gidişatını ve teslim prosedürünü sağlar.
Refakat ekibi çocugun sağlıgı ve güvenliğini dikkate alir.
Refakat ekibi her iki ebeveyne karşı nötrdür.
Refakat ekibi düzenli halde rapor verir. Ayrıca mesleki sır mükellefiyeti altındadır.

Ziyaret günlerinin gidisati ile ilgili bilgiler
•
•
•

•
•

Ziyaret eden ebeveyn çocuğu ile geçireceği zamanı bağımsız olarak organize eder. Tüm
grupla birlikte öğleden sonra bir ara öğün yenilir.
Görüş süresinde buluşma yeri terkedilemez.
Görüş gönünde kapalı bahçe alanında oynama imkanı sunulur. Lütfen çocuğunuzun hava
şartlarına uygun şekilde giyinmesine ve icabında yanında ek kıyafet bulundurmasına
dikkat edin.
Çocuklar ve ebeveynler yanlarında terlik getirmelidir.
Görüş gününde oyuncaklar hizmete sunulur. Ebeveynler hiç bir şeyin kırılmamasına ve
kaybolmamasına dikkat eder. Kullandıktan sonra çocuklarıyla birlikte oyuncakları toplarlar.

(arka sayfaya lütfen dikkat)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Zarara uğrayan eşyalar refakat ekibine bildirilmelidir.
Hastalık ve mali sorumluluk sigortası katılanların meselesidir.
Çocuklar kendi oyuncak ve icabında el işleri malzemelerini yanlarında getirebilir.
Doğum günü ve Noel Bayramı dışında hediyeler sadece diğer ebeveynlerle anlaşıldığı
taktirde getirilir. Hediye verme şekli refakat ekibi ile anlaşılır.
Genel masraflar ve yenilen öğün için ziyaret eden ebeveyn ziyaret gününde fatura
karşılığı 20.- Fr.’ lık bir miktar öder.
İptal haberi vermeden görüşmeye genilmediği taktirde birdahaki ziyaret gününde
genilmeyen gün içinde tüm açık miktar karşılanmalıdır.
Alkol ve uyuşturucu tüketimi yasaktır.
Tüm odalarda sigara yasağı geçerlidir. Sigara içme imkanları refakat ekibi ile anlaşılır.
Cep telefonu kullanımı minimuma idirilmelidir.
İptal haberleri en geç buluşma gününden önceki cuma saat 12.00’ye kadar büroya
bildirilmelidir: T: 061 261 22 28 M: info@begleitetebesuchstage-baselstadt.ch
Hastalık durumunda buluşma gününde saat 12.30 ile 13.00 arası Rebgasse’de bulunan
kreş direk olarak aranabilinir: T: 061 683 94 00.
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