Огляд пропозицій для українських родин
у центрі Haus der Familie

Спілкування з акушеркою для українських жінок
На місці присутня українсько- та/або російськомовна перекладачка
Під час спілкування з акушеркою Сюзанною Геберле українські жінки можуть
отримати консультації щодо вагітності, пологів та немовля (до 1 року) та відповіді на
запитання.
Можливі теми:
•
•
•
•
•
•
•

профілактичні обстеження під час вагітності;
скарги під час вагітності;
зміни в тілі перед вагітністю та під час вагітності / самопочуття;
питання щодо післяпологового періоду / догляд за новонародженим;
питання щодо відновлення після вагітності;
консультування щодо грудного вигодовування до кінця періоду годування
груддю;
надходження до пологового будинку.

Пропозиція безкоштовна та конфіденційна. Акушерки зобов'язані зберігати таємницю.
За потреби можна відвідувати курси з підготовки до пологів і відновлення.
Реєструйтеся за електронною адресою: info@hdf-hn.de
Початок:
Час проведення:
Місце проведення:

вівторок, 12.04.2022 р.
щовівторка з 08:30 до 10:00
Haus der Familie Heilbronn, Fügerstraße 6

Телефон для довідок (українською та/або російською мовами): Xелена Ґауерт
Телефон: 07131 27692-53, щовівторка з 10:00 до 11:00

Haus der Familie gGmbH  Edisonstraße 25  74076 Heilbronn  www.hdf-hn.de

Огляд пропозицій для українських родин
у центрі Haus der Familie
Відкрите мовне кафе для українських жінок: Місце для
спілкування та налагодження контактів
за участі українсько- та/або російськомовного ведучого
Спілкування одне з одним, обмін думками та вивчення німецьких слів у невимушеній
атмосфері кафе: для цього ми пропонуємо формат відкритого мовного кафе. Прості
теми з повсякденного життя дозволяють отримувати задоволення від говоріння.
Дітей можна приводити з собою.

Реєструватися непотрібно. Просто приходьте!
Початок:
Час проведення:
Місце проведення:

четвер, 21.04.2022 р.
щочетверга з 13:00 до 14:30
Haus der Familie Heilbronn, Fügerstraße 6

Відкритий дитячий майданчик у приміщенні (для дітей від 1
до 3 років)
за участі російськомовного вихователя
Різноманітні пропозиції для ігор, малювання, читання вголос та рухів побудовані в
ігровій формі. Також готуються окремі пропозиції для дітей. Можна приводити
двоюрідних братів і сестер, проте слід зважати на малюків. Наглядати за дітьми
мають батьки.

Реєструватися непотрібно. Просто приходьте!
Початок:
Час проведення:
Місце проведення:

середа, 13.04.2022 р.
щосереди з 14:30 до 16:30
Haus der Familie Heilbronn, Fügerstraße 6

Телефон для довідок (українською та/або російською мовами): Xелена Ґауерт
Телефон: 07131 27692-53, щовівторка з 10:00 до 11:00

Haus der Familie gGmbH  Edisonstraße 25  74076 Heilbronn  www.hdf-hn.de

