
... değerlendiriyoruz

... destekliyoruz

... danışmanlık sağlıyoruz

Genel gelişim sorunları veya konuşma 
gecikmesi olan küçük çocukları  
destekliyor ve ebeveynlerine  
danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

HEILPÄDAGOGISCHER DIENST
FRÜHERZIEHUNG FRÜHLOGOPÄDIE 
FREIAMT

AŞAĞIDAKI DURUMLARDA BIZI ARAYIN. . .
. . . Çocuğunuz aşağıdakiler gibi göze çarpıcı durum ve 
davranışlar sergiliyor mu?

ERKEN ÖZEL EĞITIMLE GIDERILEBILENLER:
• yavaş gelişme, tuhaf bir şekilde oyun oynama
• göz temasından kaçınma, kendisine dokunulmasın-

dan hoşlanmama
• sürekli bağırma, çok güç sakinleştirilme
• kayıtsız, duyarsız veya aşırı "uslu" bir izlenim verme
• iletişim veya temas güçlükleri, önemli ölçüde kaygı, 

duygusal mesafe eksikliği gösterme
• uzun süreli yemek veya uyku sorunlarına maruz 

kalma
• "Ömür törpüsü", "çok yaramaz", "küçük tiran" olma
• Ailevi travma nedeniyle gelişiminin tehlikeye girmesi 

durumuyla karşı karşıya olma

ERKEN KONUŞMA TERAPISI ILE  
GIDERILEBILENLER:
• dil ediniminde gecikme, sadece birkaç sözcük konu-

şabilme
• sözcükleri yanlış telaffuz etme
• cümlelerde sözcüklerin yerini değiştirme veya eksik 

cümleler kurma
• sözlü talimatları veya soruları anlamama
• uzun süre kekeleme
• başka çocuklarla veya yetişkinlerle hiç iletişim 
• kurmama, kendini geri çekme veya saldırganlaşma

Sorularınız için lütfen bizimle iletişim kurmaktan 
çekinmeyin:
Thomas Holzer ve Ekibi  
056 648 45 31, hpd@josef-stiftung.ch

Heilpädagogischer Dienst (HPD)
Früherziehung

Frühlogopädie Freiamt

Badstrasse 4

5620 Bremgarten

josef-stiftung.ch

. . .Özel eğitim hizmetleri doğumdan okula kadar, en-
gelli, davranış anormallikleri olan veya genel gelişim 
sorunları olan bebekler ve küçük çocuklara yöneliktir.
. . .Erken konuşma terapisi 2 yaşından itibaren yuvaya 
gidinceye kadar konuşma gecikmeleri, konuşma ge-
lişim bozuklukları veya konuşma gelişim riskleri olan 
çocuklara yöneliktir.

Erken özel eğitim ve erken konuşma terapisi 
hizmetlerini Bremgarten ve Muri bölgelerindeki 
çocuklara sunuyoruz. Masraflar kanton tarafından 
üstlenilecektir.

St. Josef-Stiftung 
5620 Bremgarten

Kimler  
 için . . . ?

Erken yardım  
 Erken destek



. . . Çocuğunuzun becerilerini oyun gibi etkinliklerle des-
tekliyoruz. Ebeveyn olarak siz de çocuğunuzun gelişimi-
ni destekleme sürecinin bir parçasısınız. Erken özel eği-
timde çocukları oyun oynama, düşünme, hareket etme, 
algılama ve sosyal davranışlar alanında destekliyoruz. 
Erken konuşma terapisinde ise çocukların konuşma 
ve iletişim becerilerini geliştiriyoruz. Eğitim hedeflerini 
sizinle birlikte belirliyoruz. Çocuğunuzun terapisi daha 
çok evde gerçekleştirilse de, eğitim merkezinde bireysel 
olarak veya küçük gruplarla da yapılacaktır.

Destekliyoruz. . .

. . . Çocuğunuzun eğitim ve gelişimini desteklemenizde 
size danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Erken özel eği-
timde sizinle birlikte çalışarak, davranış veya gelişim 
sorunları olan çocuklar için çözüm olasılıkları belir-
liyoruz. Erken konuşma terapisinde, çocuğunuzun 
iletişim ve konuşma gelişimini desteklemeniz için size 
yardımcı oluyoruz.

Ayrıca oyun grubu yöneticilerine, yuva çalışanlarına ve 
diğer uzmanlara da danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Gelişim bozukluğu işaretleri gösteren çocuklar için önleyici hizmetler de sunuyoruz.

. . .Çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendiri-
yoruz. Erken özel eğitimde çocuğunuzun tüm gelişim 
alanlarındaki yetilerini değerlendirirken, erken konuş-
ma terapisinde dil ve iletişim üzerine odaklanıyoruz. 
Sonraki adımları ise sizinle birlikte belirliyoruz. Değer-
lendirme, hedefli bir destek ve danışmanlığın temelini 
oluşturur.

Danışmanlık sağlıyoruz. . .Değerlendiriyoruz. . .


