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من الوالدةفي كانتون شافھاورن مسؤوالً عن األطفال التربیة المختصة لدعم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة یعتبر مركز 
حتى دخولھم ریاض األطفال.

متى یتم اإلشارة إلى الدعم العالجي المبكر؟

اللغوي أو إذا اكتشفت إعاقة لدى طفلك في الفكري أو اضطرابات وتأخر في النمولم تكن متأكد ولدیك القلق من ظھورإذا 
المجاالت التالیة:

في اللعب- 
في اللغة- 
في االتصال مع المحیط الخارجي- 
في اإلدراك والمالحظة- 
في الحركة- 
في السلوك العاطفي واالجتماعي- 

ماذا یشمل عرضنا ؟ 

:التشخیص 

الخدمة.مركزمستوى نمو الطفل ، سواء مع الطفل في المنزل أو في المبكر عنالعالجيالدعم یشرح معالج 
إجراء حیث یتم استخداممحادثة الوالدین أو من خالل مراقبة سلوك الطفل في حاالت اللعب یتم التشخیص عن طریقو

، وتتم المناقشة مع الوالدین حول أي إجراء إضافي حسب حاجة طفلھم.االختبارات الخاصة والمناسبة

:التنمیة 

.التربیة المختصة لدعم األطفالمركز أو یأتون إلىمكانھم المألوفاألطفال وأولیاء األمور بانتظام في یتم زیارة
یبحث عن محتوى تعلیمي مناسب معالج الدعم العالجي التعلم والتطویر یحدث في المواجھة مع البیئة. ھذا ھو السبب في أن 

ي مواقف الحیاة الیومیة ویدعم الطفل بطریقة مرحة طوال تطوره.وكذلك فطریقة لعب الطفلفي 
وتناسبھا مع احتیاجات الدعمنحن نعمل جنبا إلى جنب مع المھنیین والوكاالت المتخصصة األخرى بحیث یمكن تنسیق تدابیر 

الطفل واآلباء واألمھات.

:تشاور

یمكن تمدیدھا لتشمل جمیع األشخاص المعنیین بتنمیة الطفل .ولكن في المقام األول یتم تقدیم المشورة إلى الوالدین ، 
بناء على طلب من الوالدین ، نساعد في العثور على فرص الدعم وتقدیم النصح لھم بشأن األسئلة المتعلقة بتسجیل الطفل. 

أساس ھذه المشاورات ھو التعاون مع الوالدین على أساس االنفتاح واالحترام والثقة.
التربیة المختصة لدعم األطفال مركز على غیر الواضحة الطفل الحول تطورات آلخر یمكنكم طرح استفساراتكم بین الحین وا

.في كانتون شافھاورنذوي االحتیاجات الخاصة

كیف یتم التسجیل؟

الوكاالت المتخصصة.یمكن أن یتم التسجیل مباشرة من قبل الوالدین ، من قبل أطباء األطفال أو أطباء األسرة أو غیرھا من 
على أي حال یتطلب ذلك موافقة الوالدین على التسجیل.

من یدفع التكالیف؟

یتحمل كانتون شافھاوزن تكالیف المشورة التشخیصیة والدعم ، ولكن فقط لألطفال الذین یقیمون ھنا أیًضا.


