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stiftungNETZ-இன் சலுகைைள் பெற்றோரைளுக்கு இலவசமோை 
வழஙைபெடுைின்றன.
ஊழியரைள் இரைசியத்தன்கமக்கு உடெட்டவரைள்.

stiftungNETZ ஆரம்பகால ப்பச்சு சிகிச்்ச்்ய ெின்வரும் 
மோவட்டஙைளில் அளிக்ைிறது:



உங்கள் பிள்்ளையின் ம�ொழி வளைர்ச்சி பற்சி ஒரு மபற்்ொரொ்க நீங்கள் ்கவ்ைபபடு்கிறீர்கள், 

ஏமெெில் நீங்கள் பின்வருவெவற்் ்கண்கொணித்து வரு்கிறீர்கள், உங்கள் குழந்தை

  • ஒன்றும் ்ெசவில்கல அல்லது மிைக் குகறவோை ்ெசுைிறது

  • ்தஙைள் எண்ணஙைகள முழுகமயோை்வோ அல்லது ்ெோதுமோன அள்வோ  

  பவளிபெடுத்த முடியவில்கல

  • உஙைள் ்ெசகச அடிக்ைடி புரிந்துபைோள்வ்தில்கல

  • ஒரு வோரதக்தயில் ெல ஒலிைள் / எழுததுக்ைகள மோறறி ஒலிக்ைிறது  

  அல்லது விடடுவிடுைிறது

  • இன்னும் வோக்ைியஙைள் எதுவும் அகமக்ைவில்கல

  • அரி்தோை்வ புரிந்துபைோள்ளபெடுைிறது மறறும் ்தோன் விலக்ைபெட்ட்தோை உ்ணரைிறது

  • ்திக்குைிறது

உஙைள் குழந்க்த ்ெசசு ைறறுக்பைோள்ள நீஙைள் எபெடி உ்தவ முடியும் என்ெ்தறைோன வழிைகளத 

ப்தரிந்து பைோள்ள விரும்புைிறீரைள்.

நொங்கள் எ்தை ்ொதைிக்க விரும்பு்கி்்ொம்?

  • குழந்க்தயின் ்தைவல் ப்தோ்டரபு மறறும் பமோழியியல் ்திறகமைள் 

   அெிவிருத்தி மறறும் விரிவோக்ைம்

  • குழந்க்தயின் ்தைவல் ப்தோ்டரபுத ்திறகமைளில் பெற்றோரைளின் 

   நம்ெிக்கைகய வலுபெடுதது்தல்

  • அன்றோ்ட வோழவில் ்தஙைள் குழந்க்தைகள பமோழியியல்  

  ரீ்தியோை தூணடுவ்தறகுப பெற்றோருக்கு உ்தவு்தல் 

  மறறும் குறிபெிட்ட ்தினசரி சூழநிகலைகள இலக்கு  

  பமோழிக்கு ஏறற வகையில் வடிவகமத்தல்

எங்கள் ்லு்்க

நோஙைள் பெற்றோரைளுக்கு அவரைளது வழிகய 

ப்தரிவிபெ்தறகும், ப்தோ்டரபு நெரைளுக்கு குழந்க்தைளின் பமோழி அடிபெக்டயிலோன வளரசசி ெறறிய 

்ைள்விைளுக்கு ஆ்லோசகன வழஙகுவ்தறகும் உ்டன் இருப்ெோம்.

்ெசசு சிைிசகச ெ்திவு மறறும் விளக்ைம் 

நோஙைள் குழந்க்தைளின் பமோழி வளரசசி நிகல, ப்தோ்டரபு மறறும் ெங்ைறபு வோய்பபுைள் 

்ெோன்றவறகற ெ்திவு பசய்்வோம்.

ஆ்லோசகனயும் ஆ்தரவும்

்ெசசு ெயிறசியின் ஆரம்ெக் ைட்டத்தில் வழக்ைமோன ்தினசரி ்ெசசுவோரதக்த அ்டஙகும். 

குழந்க்தைளின் ்தினசரி வோழக்கை மறறும் பமோழி வளரசசி ெறறிய உஙைளது ்ைள்விைள் மறறும் 

ெிரசசிகனைளுக்கு நோஙைள் உஙைளு்டன் இக்ணந்து விக்ட ்்தடு்வோம். நீஙைள் ம்திபபுமிக்ை 

்தைவல்ைள் மறறும் குறிபபுைள் பெறுவீரைள்.

குழந்க்தைளு்டனோன ்ெசசு சிைிசகச முகற

்ெசசுக் குகறெோடு உள்ள குழந்க்தைளுக்கு நோஙைள் அவரைள் பமோழித்திறகன ்மம்ெடுததுவ்தன் 

மூலமும், வளரதது விடுவ்தன் மூலமும், விரிவோக்குவ்தன் மூலமும் உ்தவுைி்றோம். அ்தறைோை நோஙைள் 

பவவ்வறு சிைிசகச முகறைகள அகமக்ைி்றோம்.

சுருக்ைமோன ஆ்லோசகன

உஙைளுக்கு ப்தோகல்ெசி மூலமோை ஆ்லோசகன வழஙகுவது அல்லது ஒரு சந்்திபபு ்நரதக்த 

ஏறெோடு பசய்வது்டன் நோஙைள் மைிழசசியக்டைி்றோம்.

ஒததுகழபபு

பெற்றோரு்டனோன ைலந்துகரயோ்டலு்டன், நோஙைள் மறற நிபு்ணரைளு்டன் ஒன்றோை இக்ணந்து 

்வகல பசய்ைி்றோம்.

்தடுபபு

எவவளவு சீக்ைிரம் ஒரு குழந்க்தகய ெ்திவு பசய்ைிறீரை்ளோ அவவளவு ்திறம்ெ்ட அவரது வளரசசி 

வோய்பபுைகள உ்ணர முடியும். நோஙைள் பெற்றோரைளுக்கு பமோழிக்கு ஏறறவகையில் ்தினசரி 

வோழக்கை முகறகய அகமததுக்பைோள்ள உ்தவுைி்றோம்.

நொங்கள் ம்யல்படும் விதைம்

நோஙைள் குழந்க்தைளு்டன் அவரைளது வீடடி்லோ அல்லது stiftungNETZ வளோைத்தி்லோ ்வகல 

பசய்ைி்றோம். மனம் ஒத்த ஒபபு்தல் ்ெரில் நியமனஙைள் ்திட்டமி்டபெடுைின்றன.

இநதச் சலு்க, ச�ாழி வளரச்சி அதிகம 
்பாதிககப்படககூடி்ய வ்யதான, இரண்டு வ்யது 
முதல் �ழ்ல்யர ்பளளி நு்ழயுமவ்ர 
உளள குழந்தக்ளக சகாண்ட 
குடும்பததிறகானது.


