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ساعة للنقاش المفتوح "تنمية اللغة"
يوجد في روضة األطفال المخصصة لمعالجة مشاكل اللغة (سانت بونيفاتيوس) إعتبارا ً من شباط /فبراير
 ،2012و دائما ً في الجمعة األخيرة من كل شهر ساعة للنقاش المفتوح .أولياء األمور و المهنيين الذين
يشعرون بالقلق إزاء تطور اللغة عند طفلهم /أو أحد األطفال (إعتبارا ً من عمر سنتين) و يبحثون عن شخص
مختص للحديث معه حول األمر ،يمكنهم التواجد لهذه الغاية في الروضة من الساعة  13.00ـ .15.00
يرجى التسجيل لذلك في وقت مبكر.
تتواجد إحدى األخصائيا ت في العالج لتقديم اإلستشارات في المواضيع المتعلقة باللغة و الكالم ،الصمت،
إبتالع األشياء ،إمتصاص األصابع و عدم الطالقة في الحديث.
أما إذا لم تتمكنوا من الحضور لإلستفادة من هذا العرض في يوم الجمعة ،و إذا كانت هناك أسئلة عامة على
سبيل المثال حول العروض الخدمية لمؤسستنا ،فإنه يمكننا و بنا ًء على الطلب أن نزوركم في المنشأة
(الروضة) لألجابة على أسئلتكم ،و ذلك خالل إجتماع موظفي الروضة أو إجتماع أولياء األمور المسائي.
إن زيارة رياض األطفال المتخصصة بالنطق يمكن أن تتم بالنسبة لألطفال إبتدا ًء من عمر  4سنوات عند
وجود ضعف ملحوظ في تطور اللغة لديهم ،و إذا كان العالج في العيادات الخارجية (آمبوالنت) غير كافي.
عالج مكثف و الرعاية اليومية المنوعة
حيث تتعزز الحاجة هنا إلى عالج هو مزيج من الرعاية من خالل
ٍ
في رياض األطفال.
ففي مجموعات صغيرة مكونة من حوالي  8أطفال في عمر  4ـ  6سنوات سيحصل األطفال على تعليم فردي
خاص بكل منهم على حدة .إن العمل في العالج من مشاكل الكالم ،و العالج النفسي ـ من خالل الحركات ،و
العالج النفسي من خالل العالج باللعب يقدم من قبل إخصائيين ،و ذلك بشكل متوازي للحاالت الفردية و
للمجموعات أيضا ً في المجموعات اليومية.
للتواصل حول الموضوع:
بيربل شنيتكار ( مديرة القسم)
رقم التلفون و اإليميل:
)Jette-Caroline Bandemer (Komm. Bereichsleitung
Tel.: 04131-853620
bandemer@st-bonifatius-lueneburg.de
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