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stiftungNETZ hizmetleri ana babalar için ücretsizdir.
Çalışanlar gizlilik mükellefiyetine tabidir.

Erken Yaştakiler İçin Konuşma Terapisi stiftungNETZ tarafından 
aşağıdaki bölgelerde sunulmaktadır:



Çocuğunuzun konuşma gelişimi konusunda bir ana baba olarak 
kaygılısınız, çünkü çocuğunuz

  • çok az konuşuyor veya hiç konuşmuyor
  • kendini çok az ifade edebiliyor veya hiç ifade edemiyor
  • çoğu kez sizi anlamıyor
  • bir kelimedeki birçok ses veya harfi yutuyor ya da karıştırıyor
  • henüz cümle kuramıyor
  • hiç anlaşılamıyor ve kendini dışlanmış hissediyor
  • kekeliyor

Çocuğunuzu konuşmayı öğrenmede desteklemenin olanaklarını 
bilmek istiyorsunuz.

Neyi amaçlıyoruz?
  • çocuğun iletişimsel ve konuşma kabiliyetlerini geliştirmek ve  
  genişletmek
  • ana babanın çocuğun iletişimsel kabiliyetlerine olan güvenini  
  artırmak
  • ana babayı çocuklarının günlük hayatta konuşmasını teşvik etme  
  ve bazı günlük durumları dili geliştirecek yönde şekillendirme  
  konusunda destekleme

Sunduğumuz hizmetler
Ana babaları bilgilendirip onlara eşlik ediyoruz ve çocuğun konuşma 
gelişimine dair tüm sorularda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Logopedik teşhis ve açıklama
Çocuğunuzun konuşma gelişim düzeyini ve hem iletişimsel hem de 
sosyal olanaklarını teşhis ediyoruz.

Danışma ve eşlik etme
Erken yaşta konuşma terapisinde düzenli görüşmeler yapılır. Çocuğun 
günlük hayatına ve konuşma gelişimine dair soru ve sorunlarınıza 
beraberce çözüm arıyoruz. Önemli bilgi ve ipuçları sunuyoruz.

Çocukla logopedik/terapik çalışma süreci
Konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara dil yeteneklerini geliştirip 
güçlendirmeleri için destek veriyoruz. Bunu çeşitli terapi yöntemlerine 
dayanarak yapıyoruz.

Kısa danışma
Size memnuniyetle telefonda danışmanlık hizmeti sunabilir veya bir 
danışma randevusu verebiliriz.

Birlikte çalışma
Ana babayla anlaşmak suretiyle başka uzmanlarla da birlikte 
çalışıyoruz.

Önleme
Bir çocuğun kaydı ne kadar erken yapılırsa gelişme olanakları o 
kadar etkili bir şekilde teşhis edilebilir. Ana babaları günlük hayatta 
çocuklarının konuşma yetilerini geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde 
destekliyoruz.

Çalışma şeklimiz
Ya çocuğun yaşadığı evde ya da stiftungNETZ binasında çalışıyoruz. 
Randevu tarihleri, üzerinde mutabık olunan bir ritme göre belirlenir.

Söz konusu hizmet 2 yaşından itibaren anaokuluna 
başlayana kadar konuşma gelişiminde zorluk 
yaşayan çocuklara sahip ailelere verilmektedir.


