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برگه ای جهت اطﻼع

تبليغ برای کودکان
هر کودک استعداد خا درتوسعه دارد .همچن ضعف های که ﻻزم ه شخ ص و درمان دارد.
موقع والدین کودک احساس ضعف در گ ای و حرات د و ا در زمینه رو روا کودک م کنند ا د ا دک
اطفال در این موارد مراجع نمایند.
گفتار درما
در صورت مش ل در صح ت کردن اطفال ا د ا گفتار درمان مراجعه نمای د .انها میتوانند شخ ص دهند که
کودک مش دارد و اینکه کودک ه چگونه مک و ش ی ا ن از دارد و میتوانند در این مورد والدین کودک را
راهنمای نما د.
ه نه گفتار درما را اداره ب مه پرداخت م کند و والدین کودک حق انتخاب گفتار درمان را دارند.
ار درما
کود ا که مش ل در حرکت د و تعادل تمرکز دارند والدین انها میتوانند ا ار درمان مراجعه نمایند انها میتوانند
شخ ص دهند که کودک ن از ه چ گونه مک و ش ی ا دارد دراین مورد والدین کودک را راهنمای نمایند.
ه نه ار درما را اداره ب مه پرداخت م کند و والدین کودک حق انتخاب ار درما را دارند.
مداخله زود هن ام
در صورت تاخ توسعه کودک در خ از درمان اها خشهای برا درمان این مورد وجود دارد که در این
مورد مک م کنند اونجا کسا از خش های مختلف درما و آموز ار م کنند و میتوانند شخ ص دهند
خ کودک ضعف دارد و ه چگونه مک و ش ی ا ن از دارد .این آزما ش در مرکز
که کودک در
مداخله زورهن ام برگزارم شود و مخارج این مورد را در صورت درخواست سوس ال پرداخت نما د.
ادرس های مرا ز مداخله زود هن ام
| Interdisziplinäre Frühförder- und Beratungsstelle OTTO der Stadt Magdeburg
Lumumbastraße 26 |39126 Magdeburg | Telefon 0391 6627880
| Interdisziplinäre Frühförderstelle »Mogli« des Kinderförderwerkes Magdeburg e. V.
Halberstädter Str. 123b | 39120 Magdeburg | Telefon 0391 7276951
F.I.B.Z. – Familien-, Informations- und Beratungszentrum | Frühförderstelle Stiftung
Evangelische Jugendhilfe | Kleine Schulstr. 24 | 39106 Magdeburg | Telefon 0391 59802718
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در راهنمای مهاجران ما دبورگ عﻼوه بر بروشورهای اطﻼعا تعداد ب شماری مرا ز م ومشاوره چند
ز انه و همچن برنامه های مختل برای اوقات فراغت شما موجود اشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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