stiftungNETZ-இன் சலுகைகள் பெற்றோர்களுக்கு இலவசமாக
வழங்கப்படுகின்றன.
ஊழியர்கள் இரகசியத்தன்மைக்கு உட்பட்டவர்கள்.
stiftungNETZ சிறப்புத் தேவைகள் கல்வியை
வழங்குகிறது. பின்வரும் மாவட்டங்களில்:

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

சிறப்புத் தேவைக்கான
கல்வி

Brugg
Baden

Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

இதன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டது:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

இந்த சலுகை குழந்தைகளைக் க�ொண்ட
குடும்பங்களை ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டுள்ளது. இது
பிறப்பு முதல் மழலையர் பள்ளியின் இரண்டாம்
ஆண்டு வளர்ச்சிக் குறைபாடுகளுடன் கூடிய
மற்றும் / அல்லது சிரமமான கல்வி சூழ்நிலைகளில்
உள்ள குழந்தைகளைக் க�ொண்ட குடும்பங்களை
ந�ோக்கமாகக் க�ொண்டது.

பெற்றோர்களாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியை பற்றி கவலைப்படுகிறீர்கள், ஏனென்றால் உங்கள் குழந்தையை நீங்கள் கண்காணிக்கிறீர்கள்

		 • குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்கப்பட்ட
		வேலைவாய்ப்புகளைப் பெற்றோர்கள் அறிவார்கள்.
		 • குழந்தையின் தன்னாற்றல் மற்றும் சுதந்திரத்தை
		 அதிகரிக்கிறது
		 • உள்ளார்ந்த மற்றும வெளிப்புற உறவுகளை
		 வலுப்படுத்துகிறது
		 • சமூக சூழலில் குழந்தையின் ஒருங்கிணைப்பை
		 எளிதாக்குதல்
எங்கள் சலுகை
நாங்கள் குழந்தை மற்றும் அதன் பெற்றோர்களுக்கு தகவலளிக்கிற�ோம், ஆல�ோசனை
வழங்குகிற�ோம் மற்றும் உடன் செல்கிற�ோம் மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சி, கல்வி
மற்றும் பயிற்சி த�ொடர்பான கேள்விகளுக்கு நபர்களைத் த�ொடர்பு க�ொள்கிற�ோம்.

• குழந்தை அதிகமாக அழும்போது அதை அமைதிப்படுத்துவது கடினமாக
		 இருக்கிறது
		 • நபர்கள் மற்றும் / அல்லது ப�ொருட்கள் மீது குறைவான
		 ஆர்வம் காட்டுகிறது
		 • அரிதாக தனியாக கையாள்கிறது
		 • அமைதியின்றி இருக்கிறது மற்றும் எப்போதாவது ஏத�ோ
		 ஒன்றின் மீது நீண்ட நேரம் கவனம் செலுத்துகிறது
		 • மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது, அச்சப்படுகிறது
		 அல்லது ஆபத்து எதையும் பார்ப்பதில்லை
		 • புதிதாக ஒன்றைக் கற்க அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது
		 •	செயல்கள், ஒலிகள் அல்லது வார்த்தைகளை பின்பற்றி
		செய்கிறது
		 •	பேசுவதில்லை அல்லது மிக சிறிய அளவு பேசுகிறது

தெளிவுப்படுத்தல்
விளையாட்டாகவும் வாழ்க்கை சூழ்நிலை, பலங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி சாத்தியங்களுடனும் உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியின் அளவை நாங்கள்
பதிவு செய்துள்ளோம்.

பெற்றோர்களாக, நீங்கள் குழந்தையின் கல்விப் பற்றி நிச்சயமாக இல்லை,
ஏனென்றால் உங்கள் குழந்தைகளுடன் நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்கள்.

ஒத்துழைப்பு
பெற்றோர்களுடன் ஆல�ோசனை செய்து, பிற நிபுணர்களுடன் நாங்கள் பணியாற்றுகிற�ோம்.

		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

உறுதியாக வெட்கப்படுகிறது அல்லது வெட்கப்படவேயில்லை
அடிக்கடி பிறக் குழந்தைகளுடன் சண்டை ப�ோடுகிறது
ஒரு ”இல்லை” என்பதை ஏற்பதில்லை அல்லது கவனிப்பதாகத் தெரியவில்லை
அடிக்கடிப் ப�ொருட்களை உடைக்கிறது
ஆத்திரமூட்டும் வன்முறையைக் காட்டுகிறது

நாம் என்ன சாதிக்க விரும்புகிற�ோம்?
		 • குழந்தைகளின் திறன்கள் மீதான பெற்றோரின் நம்பிக்கையை
		 வலுப்படுத்துகிறது
		 • பெற்றோர்கள் தங்களின் பிள்ளைகளின் நடத்தையை மேம்படுத்துவதற்கு
		 உதவுகிறது அதன் வளர்ச்சித் தேவைகளை புரிந்துக�ொள்ளவும் அங்கீகரிக்கவும்
		 முடிகிறது
		 • பெற்றோர்கள் தங்கள் பெற்றோர் திறனை வலுப்படுத்த செய்கிறது

ஆல�ோசனையும் ஆதரவும்
குழந்தையின் வளர்ச்சி அளவுக்கு ஏற்கப்பட்ட இலக்காக்கப்பட்ட விளையாட்டுக்கள்
மற்றும் அன்றாட நடவடிக்கைகளுடன் பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்புடன் சிறப்பு வளர்ச்சி செயல்பாடுகள�ோடு குழந்தைக்கு ஆதரவு தருகிற�ோம்.
சுருக்கமான ஆல�ோசனை
உங்களுக்கு த�ொலைபேசி மூலமாக ஆல�ோசனை வழங்குவது அல்லது ஒரு சந்திப்பு
நேரத்தை ஏற்பாடு செய்வதுடன் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.

தடுப்பு
எவ்வளவு விரைவாக குழந்தை சேர்க்கப்படுகிறத�ோ, அவ்வளவு ஆற்றலுடன் குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் புரிந்துக�ொள்ளப்படும். வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்
வாழும் நிலைமைகளை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள்
பெற்றோருக்கு ஆதரவு தருகிற�ோம்.
நாங்கள் செயல்படும் விதம்
நாங்கள் குழந்தையுடன் வீட்டில�ோ அல்லது
stiftungNETZ-இன் வளாகத்தில�ோ பணியாற்றுகிற�ோம்.
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அளவின்படி சந்திப்பு நேரங்கள்
திட்டமிடப்படுகின்றன.

