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Erken yetiştirme ve Danışma Dairesi (Die Heilpädagogische Früherziehung) yaşıtları gibi gelişim
göstermeyen çocukların doğumlarından itibaren, okula başlayacakları döneme kadar yetkilidir.
Erken yetiştirme ve Danışma Dairesinden ne zaman talepte bulunulur?
Eğer çocuk gelişimiyle ilgili dikkat çeken davranışlar, gelişim göstermede geç kalma yada engelli olabilme
durumunu aşağıdaki alanlarda gösteriyorsa:
- hareket ederken
- konuşurken
- idrak ederken
- çevresi ile ilişki kurarken
- oynarken
- duygusal ve sosyal davranışlarında
Hizmetimiz neleri içermektedir?
İlk Danışma
Anne ve Babalar çocuklarının gelişimi ile ilgili bize başvurabilirler. İlk Danışmada Anne ve Babalarla, bir
uzmanın durumu açıklığa kavuşturması gerekip gerekmediğine karar verilir.
Diagnoztik (tehşis)
Anne ve Babalarla yapılan görüşmelerde, hem çocukla belirli oyunlar oynarken onu gözlemleyerek, hemde
orta düzeyde bir Test yaparak gelişimini görür, çocuğun gelişimini, kişiliğini, güçlü ve zayıf yanlarını tanır
ve gelişim düzeyi belirler.
Sonuçlar ve ileriki adımlar yine Anne Babalarla konuşulurak planlanır ve karara bağlanır.
Teşvik
Çocuğu seçilmiş oyunlarla harekete geçirir ve Hareketlilikte kabiliyeti, Algılamayı, Konuşmayı ve Sosyal
Davranışları benimsemesini sağlar, çocuğun kendi becerilerini kullanarak günlük yaşamda ayakları
üzerinde durmasına, kişiliğinin güçlenmesine destek oluruz.
Teşviğimiz birebir Anne ve Babaların evinde yada Erken Geliştirme ve Danışma Dairesinin mekanlarında
Küçük Teşvik guruplarını kapsar.
Başka uzman kişi ve branşlarla birlikte çalışıyoruz ki destek önlemlerini Anne, Baba ve çocuğun
ihtiyaçlarına göre alıp, buna uygun olarak koordine edebilelim.
Danışma
Anne Babalarla Problemleri konuşarak hangi gelişim ve davranış sorunlarının çözülmesi gerektiğine
birlikte karar veririz ve çözüm yolları ararız.
Bunun yanısıra Anne ve Babaları başka kişilere yönlediririz ki bu kişiler çocuğun becerilerini günlük
yaşamında kullanması ve geliştirmesi yönünde destek olsun.
Birlikte Anne ve Babanın yüklerini nasıl hafifletebileceğimize dair olanaklar arar ve Oyun Gurubu, Kreş
yada Anaokulu ile ilgili sorularda size danışmalık yaparız.
Masrafları kim karşılıyor?
Erken yetiştirme ve Danışma Dairesinin hizmetleri Zürih Eyaletinde oturan Anne Babalara ücretsizdir.

