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Logopedi Erken Yetiştirme ve Danışma Dairesi (Logopädische Frühberatung Schaffhausen) (LFS)
konuşma gelişiminde dikkat çeken 2 yaş ve Anaokulu çağına kadar olan çocuklar için yetkilidir.
Erken Yetiştirme ve Logopediden ne zaman talepte bulunulabilir?
- çocuğunuzun yaşıtları gibi kendisini ifade edemediğini düşünüyorsanız
- sürekli söylediğinizi tekrar ettiriyor ve duymasında bir sorunu olabilir diyorsanız
- çocuğunuzun kendisini ifade edemediği için içine kapandığını düşünüyorsanız
- çocuğunuz acele ederek ve kekeleyerek konuşuyorsa
- başka insanlarla konuştuğunda anlayaşılmıyorsa
- çocuğunuz sadece evde konuşuyor dışarıda konuşmuyorsa
Hizmetimiz neleri içermektedir?
Diagnoztik (teşhis)
Eğer çocuğunuzla bize başvurulursa (LFS) tarafından ilk önce bir teşhis konulur. Bunun temel esaslarını
Terapicinin çocuğunuzla oynayacağı oyun sırasında onun İletişim formlarını, Oyun içeriğini, Motorik, ve
kendisine güvenini algılamasını gözlemek oluşturmaktadır.Daha sonra Anne ve Babalarla görüşülerek
sonuçlar ve atılacak ileriki adımlar için fikir alışverişinde bulunulacaktır.
Terapi
Şartlar Terapi için uygunsa, ilk dönem (3-4 ay) haftada 2 Terapi ünitesi düzenlenir. Bu terapinin amacı
çocuğun oyuna olan ilgisini ve sevincini uyandırmak kendisine verdiği değeri artırıp yine kendine olan
güvenini güçlendirmektir. Buradaki amaç çocuğun kendisini ifade edebilmenin anlamını, başkalarını
anlamayı ve anlaşılmanın verdiği tecrübeyi yaşayabilmesidir.
Danışma
Danışmanlığımız Anne ve Babalara yönelik olmakla beraber çocuğun gelişiminde rol alan kişileride
kapsamaktadır. Danışmanlığımızın temelini karşılıklı güven, saygı ve samimiyet ve Ebeveynlerle birlikte
çalışmak oluşturmaktadır.
Bunun yanısıra özel sorularınızı sormak ve açıklığa kavuşturmak içinde bu Danışmanlıktan yaralanma
imkanınız olacaktır.
Bize nasıl başvurabilirsiniz?
Bizlere direk Ebeveynlerin kendileri çocuk veya ev Doktoru yada uzman kişiler başvurabilirler. Başvuru
nereden yapılırsa yapılsın Anne ve Babanın onayı alınmak zorundadır.
Başvuru için en doğru zaman ne zamandır?
Zaman baskısını en aza indirmek adına, erken yapılan teşhis ve Danışmaanlık hizmeti daha faydalı
olacaktır. Tesirli bir Terapi yardımı, 1-2 ünite ve moladan içermektedir.
Bir Terapiden sonuç alabilmenin en önemli noktası çocukların 24-36 aylıkken başvurularının
yapılmış olmasıdır. Başvurusu geç yapılan çocukların Anne ve Babalarına sadece danışmanlık
yapılabilir.
Masrafları kim karşılıyor?
Teşhis Terapi ve Danışmanlık masraflarını Schaffhausen Eyaleti karşılamaktadır tek şart ise çocuğun bu
eyalette ikamet ediyor olmasıdır.

