Ofertat e stiftungNETZ janë falas për prindërit.
Punonjësit u nënshtrohen rregullave të konfidencialitetit.
stiftungNETZ ofron logopedi në orët e para të mëngjesit në rajonet
e mëposhtme:

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

Logopedi
në orët e para të mëngjesit

Brugg
Baden

Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

Regjistrimi në:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

Oferta u drejtohet familjeve me fëmijë
nga 2-vjeçarë deri në hyrjen në kopsht,
të cilët kanë probleme me zhvillimin gjuhësor.
Si prindër jeni të shqetësuar për zhvillimin gjuhësor të fëmijës
tuaj, pasi shikoni që fëmija
		
		
		
		
		
		
		

• nuk flet fare ose flet shumë pak;
• nuk shprehet dot ose shprehet në mënyrë të pamjaftueshme;
• shpesh nuk kupton;
• nuk përdor apo i zëvendëson shumë tinguj/shkronja në një fjalë;
• nuk ndërton fjali;
• mezi kuptohet dhe ndihet i përjashtuar;
• ka marrje goje.

Dëshironi të mësoni si ta ndihmoni fëmijën tuaj
që të mësojë të flasë.
Çfarë kërkojmë të arrijmë?
		 • të zhvillojmë dhe zgjerojmë aftësitë komunikuese dhe gjuhësore të
		fëmijës;
		 • të forcojmë besimin e prindërve në aftësitë komunikuese të fëmijës;
		 • të ndihmojmë prindërit që të nxisin fëmijët e tyre në jetën e
		 përditshme dhe t’i bëjnë situatat e përditshme të tilla që të
		 nxisin të folurin.

Oferta jonë
Ne informojmë, këshillojmë dhe shoqërojmë prindërit në rrugën e tyre
dhe shërbejmë si persona kontakti për pyetje në lidhje me zhvillimin
gjuhësor të fëmijës.
Regjistrimi dhe sqarimi për logopedinë
Ne regjistrojmë gjendjen e zhvillimit gjuhësor, si dhe komunikimin dhe
mundësitë e fëmijës për pjesëmarrje.
Këshilla dhe mbështetje
Bisedat e rregullta janë pjesë e terapisë së ligjërimit gjatë orëve të
para të ditës. Ne kërkojmë zgjidhje së bashku në lidhje me pyetjet dhe
problemet rreth jetës së përditshme me fëmijën dhe zhvillimit e tij/saj
gjuhësor. Ju merrni informacion dhe këshilla të dobishme.
Puna e terapisë logopedike me fëmijën
Ne ndihmojmë fëmijët me çrregullime të natyrës gjuhësore që të
zhvillojnë dhe zgjerojnë aftësitë e tyre gjuhësore. Ne orientohemi nga
koncepte të ndryshme terapeutike.
Konsulencë e shpejtë
Kemi kënaqësinë t’ju ofrojmë konsulencë nëpërmjet telefonit ose duke
caktuar një takim me ju.
Bashkëpunim
Pas konsultës me prindërit, ne punojmë së bashku me ekspertë të tjerë.
Parandalim
Sa më shpejt të regjistrohet fëmija, aq më efikase janë mundësitë e tij/saj
për zhvillim. Ne mbështesim prindërit me modele ditore që ndihmojnë
në përdorimin e gjuhës.
Mënyra jonë e punës
Në punojmë në shtëpinë ku banon fëmija ose në ambientet e
stiftungNETZ. Takimet planifikohen sipas një cikli të pranuar nga palët.

