
Fiecare copil se dezvoltă în felul său şi are propriul ritm de dezvoltare. Cu toate acestea,
întârzierile semnificative sau punctele slabe necesită diagnosticare şi, dacă este necesar, terapie.
Dacă părinţii consideră că copilul lor este întârziat în vorbire, mişcare sau din punct de vedere
intelectual, ar trebui să vorbească cu medicul pediatru despre asta. Aceştia dau sfaturi şi fac
legatura cu următorii specialiştii:

Logopedie
Problemele din domeniul limbajului sunt tratate de un logoped. El află unde copilul are nevoie de
ajutor, tratează prin exerciţii şi îi sfătuieşte pe părinţi. Logopedia face parte din îngrijirea medicală
de bază. Pediatrul prescrie o reţetă. Tratamentul este acoperit de asigurarea de sănătate şi, prin
urmare, este gratuit. Părinţii aleg ei înşişi logopedul.

Ergoterapie
Copiii cu dificultăţi de mişcare, echilibru şi concentrare pot merge la ergoterapie. Terapeutul află
de ce are nevoie copilul şi îl susţine şi îl încurajează. El sau ea îi sfătuieşte pe părinţi şi oferă sfaturi
pentru casă. Ergoterapia face parte din îngrijirea medicală de bază. Pediatrul prescrie o reţetă.
Tratamentul este acoperit de asigurarea de sănătate şi, prin urmare, este gratuit. Părinţii aleg ei
înşişi terapeutul.

Intervenţie timpurie / Frühförderstelle
Un centru de intervenţie timpurie ajută la întârzierile de dezvoltare în diferite domenii. Acolo
oameni din diferite profesii terapeutice şi educaţionale lucrează împreună şi puteţi afla în ce
domenii copilul are dificultăţi şi cum poate fi sprijinit. Diagnosticul are loc în centrul de
intervenţie timpurie. Tratament are loc la grădiniţă, acasă sau în centrul de intervenţie timpurie.
Sunaţi la un centru de intervenţie timpurie pentru a face o programare. Oficiul de asistenţă
socială plăteşte costurile la cerere.

Adresele centrilor de intervenţie timpurie:
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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Informaţii pentru orientare iniţială

Sprijin pentru copii
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Gefördert durch: În plus față de fișele de informații multilingve pe multe alte teme, Ghidul Migrației 
Magdeburg oferă numeroase sfaturi, activități de sprijin și activități de petrecere a 
timpului

www.willkommen-in-magdeburg.de


