الدعم الفردي:
Caritas – Frühförderstelle
مركز التدخل المبكر

يقدم مركز التدخل المبكر الدعم الفردي بواسطة:
● اإلرشاد
● التشخيص
● المساعدة
دعم األطفال و العائلة

مشاكل النمو:

● العالج

نحن ننصح من خالل:
● تقديم المعلومات عن مرحلة النمو الخاصة بأطفالكم

يظهر قلق األهل على أطفالهم عندما يالحظون أن أطفالهم تظهر عليهم
عالمات الخمول والتعب ،وليس لديهم اهتمام باللعب بألعابهم .يقلقون
أيضا ألنهم ال يستطيعون الجلوس ،أو الزحف أو حتى المشي بطريقة
صحيحة .إضاف ًة إلى ذلك ،عندما يتأخر الطفل بالنطق والكالم ،وفي بعض
األحيان عندما يالحظون أن طفلهم يختلف عن باقي األطفال.

● تقديم الطرق المناسبة لمساعدة أطفالكم

نحن ننظم:
● مواعيد للتشخيص الطبي المتخصِّص وكذلك التشخيص النفسي

تَج ُّ
َد ر اإلشارة هنا إلى أن صعوبات النمو المذكورة أعاله يمكن التخفيف من
آثارها السلبية بواسطة اإلرشاد والدعم المبكر.

● سبل التواصل مع الجهات االجتماعية المختصة للتشخيص والدعم

نحن نساعد عبر:
يهتم مركز التدخل المبكر باألطفال حديثي الوالدة و حتى سن دخول
المدرسة ،الذين تم تشخيصهم أو المشتبه بإصابتهم بأحد صعوبات النمو
أو اإلعاقات.

● تقديم جلسات دعم منتظمة للطفل
● إرشاد األهل من خالل عملية الدعم والتعليم الخاص بأطفالهم
● تنظيم مجموعات اللعب لألطفال الصغار
● تنظيم حلَقات النقاش لأله

الخطوات األولى:

من أجل الحصول على نتائج إيجابية للعالج فإنه من الضروري
للمتخصصين ،لألهل ،حتى لألطفال أن يتعاونوا مع بعضهم البعض و أن
يكونوا صريحين مع بعضهم اآلخر.

نحن هنا من أجلكم

يتم أخذ المواعيد عبر االتصال بنا عبر الهاتف

لذلك فإن مركز التدخل المبكر يضمن تعاوناً قوياً ومكثفاً بين األطفال،
وأسرهم ،وأعضاء الطاقم من:
• طبيب أطفال

• معلم خاص

• معالج فيزيائي

• مرشد اجتماعي

• أخصائي العالج التوظيفي

• مربي عالجي

• معالج نطق

• معالج نفسي

عبر هذا التعاون القوي والمكثف بين جميع األفرقاء فإن المساعدات
المؤهلة يمكن تطبيقها واستخدامها في الحياة اليومية لألسرة مع كل
االحتياجات واإلمكانات لهذه العائلة.

الرسوم/المصاريف:

تحصل جلسات اإلرشاد والدعم عند الزيارات المنزلية ،في الحضانات ،أو
في مركز التدخل المبكر .كل إجراءات المركز يتم تنفيذها بالتعاون مع
الطبيب المعالج.
المساعدات من مركز التدخل المبكر يتم تمويلها عبر األموال العامة.
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