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Bu anket Berlin Mitte´deki bütün tek ebeveynler içindir. 

Neye ihtiyacınız var? Size daha iyi nasıl destek olabiliriz? 

 

 
1. 1.Hangi cinsiyetiniz var? 2. Kaç yaşındasınız? 

⃝     Ben tek ebeveyn anneyim                ⃝     20 yaşın altında 
⃝     Ben tek ebeveyn babayım                ⃝     20 – 29 yaş 
⃝     Ben tek ebeveynim                ⃝     30 – 39 yaş  
                ⃝     40 – 49 yaş  
                ⃝     50 yaş ve üzeri 

 
 

3. Kaҫ ҫocuğunuz var? 4. Hangi semtte yaşıyorsunuz? 
Benim____ ҫocuğum var.  
Ҫocuklarımın yaşı( lütfen sayıyla) 

               ⃝     Moabit 
               ⃝     Wedding 
               ⃝     Gesundbrunnen 
               ⃝     Zentrum 

     ⃝     0-3 yaş  
     ⃝     3-6 yaş  
     ⃝     6-10 yaş  
     ⃝     10-14 yaş  
     ⃝     14 yaş üzeri 
 

 

 
5. Ben tek ebeveynim 

 
     ⃝     Hamileliğimin ____ayından itibaren 
     ⃝     Küҫük ҫocuğumun ___yaşından itibaren 
     ⃝     ___ yıldır 

 
 

6. En ҫok dilediğim 
 

     ⃝     Doktora gitmem gerektiğinde veya Yuva kapalı olduğunda ҫocuğumun bakılması 

     ⃝     Yuvada ҫocuğuma yer bulunması 

     ⃝     Anne ҫocuk tedavisi veya Baba ҫocuk tedavisi 

     ⃝     Șu anda hayatımdakiler gelişmeler iҫin tavsiyeler( boşanma, borҫ, bağımlılık…….) 

     ⃝     Meslek,iş ve eğitim iҫin tavsiye 

     ⃝     Ev bulmaya yardım 

     ⃝     Ҫocuğumun yaşam planını desteklemek 

     ⃝     Hamilelik süresinde daha ҫok destek 

     ⃝     Eğitim danışmanlığı 
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7. Tek bir ebeveyn olarak hayatım ( lütfen işaretleyiniz) 

 
 Hayatım şu an ki haliyle iyidir  

 

                                      
  Evet                Idare eder                      Hayır 
__________________________________________________________________________ 

 Kendim ve ҫocuklarım iҫin yeterli param var  

 

                                      
  Evet               Idare eder                      Hayır 
__________________________________________________________________________ 

 Hastalandığımda arkadaşlarım ve ailem yardımcı oluyorlar  

 

                                      
  Evet                Idare eder                      Hayır 
__________________________________________________________________________ 

 Kendim iҫin yeterli zamanım var  

 

                                      
  Evet                       Idare eder                      Hayır 
__________________________________________________________________________ 

 Çocuklarım için yeterli zamanım var 

 

                                      
 Evet                Idare eder                      Hayır 
__________________________________________________________________________ 

 Zorluklarım olduğunda nereden yardım alacağımı biliyorum  

 

                                      
  Evet                Idare eder                      Hayır 
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8. Acil durumda nereden yardım alıyorum: 

  
    ⃝ Ҫocuğun babasından/annesinden                       ⃝ Komşularımdann        ⃝ Aileden     

    ⃝ Arkadaşlarımdan            ⃝ Hayır             ⃝ _________________________________ 

 
9. Danışma veya boş zaman etkinliklerine zamanım sadece: 

 
    ⃝     Hafta iҫi öğleden önce 
    ⃝     Hafta iҫi öğleden sonra 
    ⃝     Hafta iҫi akşam 
    ⃝     Hafta sonu 

       
 

10. Șu an benim hayatımda   10a. Hasta bakımıyla ilgileniyorum: 
 

    ⃝     Iş arıyorum          ⃝     Annemin veya babamın 
    ⃝     Bir işim var          ⃝     Annemin ve babamın   
    ⃝     Șu an ҫalışamam          ⃝     Ҫocuğumun 
    ⃝     Almanca öğrenmek istiyorum        ⃝     Benim bakıma ihtiyacım var  
    ⃝     Okulumu bitirmek istiyorum          ⃝     Hayır 
 

 

11. Fikir ve dilekleriniz: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

12. Koordinatörden istediklerim: 
     ⃝     Benim ve ҫocuklarım iҫin ücretsiz faaliyetleri iҫeren  e postalar 
     ⃝     E Posta istemiyorum 
 
     ⃝     Benim e posta adresim: ________________________________________________________ 
 
 
Anketi en yakınınızdaki aile merkezine gönderebilirsiniz. Ya da anketi e-posta ile alleinerziehend@awo-
mitte.de gönderebilirsiniz.  
 
Ya da posta ile die Koordinierungsstelle Alleinerziehende, Badstraße 33, 13357 Berlin gönderebilirsiniz. 
 
Katılımınız iҫin teşekkür ederiz.Dileklerinizi gerҫekleştirmek iҫin elimizden geleni yapacağız! 


