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ve yaşam döngüsünde görüşür ve yardım sunar:
• ilişkileri üzerinde çalışmak isteyen çiftler
• yeni ebeveyn olanlar için uyum sağlama ve sorumluluk

Ne sunulmaktadır?
Danışmanlık ve sohbetler
Aile Danışmanlığı kişilerle aile hayatının çeşitli
aşamalarında
ve yaşam döngüsünde görüşür ve yardım sunar:
• ilişkileri üzerinde çalışmak isteyen çiftler
• yeni ebeveyn olanlar için uyum sağlama ve sorumluluk
ve bakım üstlenme
• aile içinde etkileşim sorunları yaşayan ebeveynler,
çocuklar ve ergenler
• kuşaklar arasında sorunlar
• ayrılma sonrasında sorunlarla başetmek
• eski-partnerler için ebeveyn işbirliğinin daha iyi
olabilmesi için yardım
• senin, benim ve bizim çocuklarımız konusunda zorluklar
• hastalık ve kayıp ile ilgili zorluk yaşayan aileler
• farklı aile kültürleri arasındaki çatışmalarda yardım
• zorla evlilik ve diğer sağlığa zararlı gelenekler hususunda
• yakın ilişkilerde tehdit ve şiddete maruz kalan ebeveynlere
ve çocuklara yardım
• cinsel tercih gözetmeden çiftlere yardım sunulur
Ayrılık ve boşanmalarda uzlaştırma
Aile danışmanlık merkezleri 16 yaşından küçük ortak

• aile içinde etkileşim sorunları yaşayan ebeveynler,
çocuklar ve ergenler
• kuşaklar arasında sorunlar
• ayrılma sonrasında sorunlarla başetmek
• eski-partnerler için ebeveyn işbirliğinin daha iyi
olabilmesi için yardım
• senin, benim ve bizim çocuklarımız konusunda zorluklar
• hastalık ve kayıp ile ilgili zorluk yaşayan aileler
• farklı aile kültürleri arasındaki çatışmalarda yardım
• zorla evlilik ve diğer sağlığa zararlı gelenekler hususunda
• yakın ilişkilerde tehdit ve şiddete maruz kalan ebeveynlere
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• cinsel tercih gözetmeden çiftlere yardım sunulur
Ayrılık ve boşanmalarda uzlaştırma
Aile danışmanlık merkezleri 16 yaşından küçük ortak
çucukları olan çiftlere, ayrılmaları durumunda, yasa ile
zorunlu kılınan uzlaştırma sunmaktadır.
Birlikte yaşam süren, ve ilişkiyi sonlandıran ebeveynlerde,
genişletilmiş çocuk parası alabilmeleri için uzlaştırma
hizmeti almak zorundadırlar.
Çocuğun ikamet yeri, ziyaret hakkı veya velayeti hakkında
mahkemeye dava açmak isteyen ebeveynler öncelikle
uzlaştırma hizmeti almak zorundadırlar.
Uzlaştırmanın amacı, velayet ve çucukların durumu hakkında
anlaşmalar yaparken ailelere yardımcı olmaktır.
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Nordreg. 12, 2. et.
Postboks 8113 D
Tel.: 46 61 50 00
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Universitetsg.
Aile Kurumu (Bufetat)
Ortaregion.midt@bufetat.no
Norveç bölgesi 7/Stensbergg. (Bufdir)
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7/Stensbergg. 25
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9509 Alta
Aile Kurumu (Bufetat)
Tel.: 46 61 50 00
E-posta:
Universitetsg.
5893 Bergen
Tel.: 46 61 50 00
Doğu bölgesi
Tel.: 46 61 50 00
Tel.: 46 61
E-posta:
Postboks 70247/Stensbergg.
St.
E-posta:
region.midt@bufetat.no
2550 00
E-posta:
Çocuk, Gençlik – ve
E-posta:
region.nord@bufetat.no
Olavs plass
region.sor@bufetat.no
Tel.: 46 61region.vest@bufetat.no
50 00
0130 Oslo
post@bufdir.no
Aile Kurumu (Bufetat)
46 61 50 00
E-posta:
Çocuk, Gençlik – ve Tel.:
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Kuzey
bölgesi
region.ost@bufetat.no
post@bufdir.no
AileGüncellemeler
Kurumusitemizde
(Bufetat)
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Çocuk, Gençlik
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Aile Kurumu (Bufetat)
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9509 Alta
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Batı bölgesi
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bir parçasıdır. Aile Kurumu (Bufetat)
Postboks
6200
9509 Alta
Kurumun öncelikli görevi ülkenin her neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar
kuruma
E-posta:
Postboks 7024 S
başvuranlar için Doğu
iyi kalitede yardım,
destek ve bilgi sunmaktır. Çocuk, Gençlik
ve Aile
5893
Bergen
Tel.: 46 61 50 00
bölgesi
region.nord@bufetat.no
Olavs plass
Kurumu (Bufetat) Çocuk ve Eşitlik Bakanlığı bünyesinde beş bölgede ve bir Müdürlük
Tel.: 46 61 50 00
E-posta:
Postboks
7024 St.
halinde düzenlenmiştir
(BLD).
0130 Oslo
kamusaldır, ve bazıları ise kilisenin
E-posta:
region.nord@bufetat.no
Olavs
plass
Çocuk, Gençlik ve
Aile Kurumu
altındadır. Tümü Bufetat altında
Tel.: 46 61 50 00
(Bufetat) Devlet Çocuk Esirgeme, Aile
düzenlenmiştir. Kilise bünyesinde olan
Oslo
region.vest@bufetat.no
Danışmanlığı ve0130
Evlat edinme
alanları
merkezler Kilise Aile Danışmanlığı
(KF)
E-posta:
için sorumludur. Norveç’in her
Aile Danışmanlık Hizmetleri
Tel.: 46 61 50 00üyesidir.
bölgesinde Aile Danışmanlık Merkezi
Aile Danışmanlık Merkezleri
Kanunu
Güncellemeler
sitemizde
region.ost@bufe
bulunmaktadır. Çoğu
merkezler
çerçevesinde sunulmaktadır.
E-posta:
- og relasjonsproblemer
sunulacaktır
Güncellemeler sitemizde
region.ost@bufetat.no
sunulacaktır

