Tema s

Bilgi

Dil geliştirme Kıreşi St.Bonifatius

Şubemiz

Bärbel Schnettker

Claudia Adolph

Bölge sorumlus

Şube sorumlusu

Georg-Böhm-Straße 18

Heidfurt 5 d

21337 Lüneburg

21379 Neu Jürgenstorf

Tel.: 04131 8536-20

Tel.: 05850 9718-78

Fax: 04131 8536-46

Fax: 05850 9718-79

schnettker@st-bonifatius-lueneburg.de

adolph@st-bonifatius-lueneburg.de

Değerli bilgiler
Bölge:

Lüneburg ve ilçesi

Grup çeşitleri:

6 grup her grupta sekiz çocuk var 4 grup Lüneburgta ve iki grup Neu
Jürgenstorfta bulunur

Kayıt:

Dil ve iletişim sorunları olan çocuklar

Yaş:

Genelinde 3 ile 4 yaş arası

Bakım saatleri:

Pazartesinden cuma gününe kadar saat 8 den saat 14 kadar

Taşıma hizmeti:

Eğitilmiş araba servisinden ücretsiz yararlanmanız mümkündür.

Masraf:

Bakım ve taşıma hizmeti masrafları sosjalyardım kurumu ve sağlık sıgorta

D il geliştirme K ıreşi

tarafından ödeniyor. Anne ve Baba kahvaltı ve öğlen yemek masraflarını
ödüyorlar.
Süre:

Katılım süresi genelinde 1 sene. Çocukları bu süre zamaninda normal bir

Taşıyıcı

kıreşe veya ilk okula geçiş yapabilmeleri için gelişmelerini sağlıyoruz.

Dil geliştirme Kıreşi St.Bonifatius

Gerekirse 1 yıllık süre uzatılabilir.

w w w. s t - b o n i f a t i u s - l u e n e b u r g . d e

St. Bonifatius

küçük gruplar . güvenilir eğitmenler . bireysel destek
oyun & eğlence . kapsamlı terapi tedavi çeşitleri

Bu bizim için önemlidir
Gelişim alani
Biz çeşitli şekillerde çocuklara konuşma ve
işitme alanında özel bir promosyon ihtiyacı olan
bir yer veriyoruz.
Biz her çocukla korkmadan rahat hareket, konuşma
ve güvenli bir ortam sunuyoruz. Hedeflenen
dil, motorik ve Kişisel kontrol aralığı geçiş için
çocukları güçlendirir her nafaka için tasarlanır.

Bizim Gruplar

Bizim günlük programı

Küçük gruplarda cocuklar kendi sosyal sorunlu olan

Bizim için bu, günlük yinelenen elemanların,

çocuklara ve pratik yaşam tecrübelerini biriktirip alan

örneğin diğerlerinin yanı sıra, günlük ve

sağlıyoruz. Çocukların çekinmeden ve bununla birlikte

rutin yönlendirme ile olayların bir tarafından,

kendi yeteneklerini edinip, konuşabilecekleri korunaklı bir

önemli olan Ortak yemekler, çocukların

ortamda bu alanda geliştirebilirler. Bizim eğitmenlerimiz,

güvenliğini veren bir firma ve anlamlı bir

dil terapistlerimiz, kabiliyetini ve dil sorunlarını gelişim

yapıya kavuşturmaktır.

pedegoglarımız, fizyolog ve çocukların normal bir kıreşe
rahat hareket lerini sunuyoruz. Psikologlarımız her çocuğun

Bu bizim çocuklar için bir şey var mı?

bireysel yapabilmeleri için yardımcı olmak için gelişimlerini

Eğer ilgileniyorsanız ve anaokulu çocuğunuz için uygun olup olmadığını kendinize sorarsanız?

sağlıyorlar. Tek ve grup olarak her çocuğun kişiliklerinin

Bizi tanımak istiyorum, öğrenmek ya da ayrıntılarını geçmek?

güçlenmesini sağlıyoruz. Bizim için aileler ile yakın ilişki

Eğer bize Kişisel kişiyi eklerseniz memnun oluruz!

halinde olmak çok önemlidir.

Bayan Schnettker, Tel. 04131 - 85 36-20

