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Logopedic pratîkê de LPB berpirsiyariya şêwirmendiyê û tedawîbûna bi pêşveçûna zimanek girîng
a sepandin, zehmetiyên zehfî yên zûtir û astengiyên axaftinê di nav 2½ salan de bi navnîşana
adoleskê kergergarten (baxçeyê zarka ) a.
Dema ku tedawiya axaftina bi zarokek ciwan re tê nîşandan?
- Heke zarokê di 2½ salan de gelek peyvan nabêjin û hê jî hevpeymanek peyvan neda
- Heke hûn hêst ku zarokê xirab bihîstin
- Heke hûn hêst ku zarok fêm xirab
- Heke zarokê peyvên biçûk heye
- Dema ku zarok zarokê tewr dike
- Dema ku zarok pirtir an zûtirîn dipeyivin
- Dema kesên din an jî hûn xwe di zarok de fêm bikin
Pêşniyara me çi dike?
Serdana destpêkê
Ger dêûbavên wan pêşveçûna zarokê xwe bipirsin, dikarin dê têkilî bikin. Di şêwirdariya pêşîn de, ev bi
dêûbav re gotûbêj kirin, ka gelo pisporek taybetî-zelal eşkere dike.
Terapiya
Li ser pêwendiya li ser baweriya bingehîn, balkêş û kêfxweşiya zarokan di avakirina çalakiyên lîstik ên
hevpar û danûstendineke danûstendinê û pêvajoya fêrbûnê zêde dibe. Rewşa destpêkê ji hêla çalakiyên
lîstikbûnê yên pêşniyar û herweha pêşerojên pêşdibistan ên ku ji aliyê dermanê ve hatine saz
kirin.Piştgiriya Ziman pêk ewil ya metabûnê axaftina ji logopedan, ku li gor prensîbên teorîk de di hînbûna
zimanê çêkirin.Ji alîyê din ve, ragihandinên berbiçav ên zarokê li gorî prensîbên heman nimûne, wekî bi
dirêjkirina ramanan, guhertin an jî bersivên rastîn ên rastîn.Çareserkirina lalbûn dermankirina zarok
derengiya dengsazî, / - nexweşiyên terapiya devkî Entwicklungsdyspraxien û dermankirina nexweşiyên
bihîstin jî pêwîstî bi rêbazên dermankirinê yên taybet. Tendurist bi zarokan re di nav zehfeyên cuda de pêk
tê.
Şêwirînê
Şêwirdariya sereke bi dêûbav tête dayîn. Di mijarên jêrîn de: Pêşangeh û hêjayî di astengiya zehmetiyê /
astengiya axaftinê, dermana dermankirinê, pêşveçûna pêşveçûn, pêşveçûna zaroka pêşveçûna ziman,
piştgiriya zimanê pêşveçûna zarokê di nav jiyana malbatê de, piştevanîya lîstikkirina lîstikvanê têkoşînê.
Baxçeyê zaroka.
Heke pêwîst be, gotûbêjên hevbeş bi hemû kesên ku di pêşveçûna zarokê de (beşên zarokan, dêûbavan,
dermanên din, lîstikvanên din pêk têne pêk têne kirin).
kî wê mesrefê dide?
Ji bo dêûbavên li kantonê Zurich dijîn, tedawiya axaftinê azad e.

