
Her zarok bi awayê xwe pêşve diçin û gavên wan ên pêşkeftinê hene. Lêbelê, dereng an qelsiyên girîng
teşhîs û ger hewce be, terapî jî hewce dike. Ger dêûbav hîs dikin ku zarokê wan di axaftin, tevger an jî
zihniyetê de dereng maye, divê ew di derbarê vê yekê de bi doktorê bijîşkê zarokan re bipeyivin. Ew
şîret dikin û pisporan sewqî wan dikin:

Tedawiya axaftinê

Pirsgirêkên di warê zimên de ji hêla terapîstek axaftinê ve tê çareser kirin. Ew an ew fêr dibe ku zarok
hewceyê alîkariyê ye, bi karanîna karan derman dike û dêûbavan şîret dike. Terapiya axaftinê beşek ji
lênihêrîna bijîşkî ya bingehîn e. Bijîşkê zarokan pizîşkek dide. Dermankirin ji hêla bîmeya tenduristiyê
ve tête peyda kirin û ji ber vê yekê bêpere ye. Dêûbav bixwe doktorê axaftinê hildibijêri

Tedawiya kar

Zarokên ku di tevger, hevsengî û kombûnê de zehmetiyan dikişînin dikarin herin dermankirina kar.
Terapîstê kar fêr dibe ka zarok çi hewce dike û piştgirî û teşwîq dike. Ew an dêûbavan şîret dike û ji bo
malê serişteyan dide. Tedawiya karî beşek ji lênihêrîna bijîşkî ya bingehîn e Bijîşkê zarokan pizîşkek
dide. Dermankirin ji hêla bîmeya tenduristiyê ve tête peyda kirin û ji ber vê yekê bêpere ye. Dêûbav
bixwe kargêra karî hilbijêrin.

Destwerdan zû

Navendek destwerdana zû di bûyera derengketina geşedanê de li deverên cûrbecûr dibe alîkar.
Li wir mirovên ji pîşeyên dermanî û perwerdehiyê yên cihêreng bi hev re dixebitin û hûn dikarin
fêr bibin ku li kîjan deveran zarok zehmetiyê dikişînin û çawa dikarin werin piştgirîkirin. Teşhîs di
navenda destwerdana zû de pêk tê. Dermankirin piranî li baxçê zarokan, li malê an li jûreyên navenda
destwerdana zû ye. Ji bo randevûyê hûn bang li navendek destwerdana zû dikin. Nivîsgeha karûbarê
civakî lêçûnan li ser serlêdanê dide.

Navnîşanên navendên destwerdana zû:
Navenda destwerdan û şîreta zû ya navdîsîplînî OTTO ya bajarê Magdeburg| Lumumbastraße 26
|39126 Magdeburg | Telefon 0391 6627880
Navenda destwerdana zû ya navdîsîplînî Mogli ya Fona Zarokan Magdeburg e. V. |
Halberstädter Str. 123b | 39120 Magdeburg | Telefon 0391 7276951
F.I.B.Z. – Malbat, navenda agahdarî û şîretê | Navenda piştgiriya zû ya Weqfa Xêrxwaziya
Ciwanên Mizgîn | Kleine Schulstr. 24 | 39106 Magdeburg | Telefon 0391 59802718
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Pelê agahdariyê ji bo verastkirina destpêkê

Promotion ji bo zarokan
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Ji bilî pelên agahdariya pirzimanî yên li ser gelek mijarên din, rêbernmaeya

kocberiyê ya Magdenurg-ê gelek pêşniyarên şîret, alîkarî û vala yên heyî hene.

www.willkommen-in-magdeburg.de

Gefördert durch: 


