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இந்தச் சலுகை, ம�ொழி வளர்ச்சி அதிகம்
பாதிக்கப்படக்கூடிய வயதான, இரண்டு வயது
முதல் மழலையர் பள்ளி நுழையும்வரை
உள்ள குழந்தைகளைக் க�ொண்ட
குடும்பத்திற்கானது.

		 ரீதியாக தூண்டுவதற்குப் பெற்றோருக்கு உதவுதல்
		 மற்றும் குறிப்பிட்ட தினசரி சூழ்நிலைகளை இலக்கு
		ம�ொழிக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைத்தல்
எங்கள் சலுகை
நாங்கள் பெற்றோர்களுக்கு அவர்களது வழியை
தெரிவிப்பதற்கும், த�ொடர்பு நபர்களுக்கு குழந்தைகளின் ம�ொழி அடிப்படையிலான வளர்ச்சி பற்றிய
கேள்விகளுக்கு ஆல�ோசனை வழங்குவதற்கும் உடன் இருப்போம்.

உங்கள் பிள்ளையின் ம�ொழி வளர்ச்சி பற்றி ஒரு பெற்றோராக நீங்கள் கவலைப்படுகிறீர்கள்,
ஏனெனில் நீங்கள் பின்வருவனவற்றை கண்காணித்து வருகிறீர்கள், உங்கள் குழந்தை

பேச்சு சிகிச்சை பதிவு மற்றும் விளக்கம்
நாங்கள் குழந்தைகளின் ம�ொழி வளர்ச்சி நிலை, த�ொடர்பு மற்றும் பங்கேற்பு வாய்ப்புகள்

		 • ஒன்றும் பேசவில்லை அல்லது மிகக் குறைவாக பேசுகிறது

ப�ோன்றவற்றை பதிவு செய்வோம்.

		 •	தங்கள் எண்ணங்களை முழுமையாகவ�ோ அல்லது ப�ோதுமான அளவ�ோ
		வெளிப்படுத்த முடியவில்லை

ஆல�ோசனையும் ஆதரவும்

		 • உங்கள் பேச்சை அடிக்கடி புரிந்துக�ொள்வதில்லை

பேச்சு பயிற்சியின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் வழக்கமான தினசரி பேச்சுவார்த்தை அடங்கும்.

		 • ஒரு வார்த்தையில் பல ஒலிகள் / எழுத்துக்களை மாற்றி ஒலிக்கிறது

குழந்தைகளின் தினசரி வாழ்க்கை மற்றும் ம�ொழி வளர்ச்சி பற்றிய உங்களது கேள்விகள் மற்றும்

		 அல்லது விட்டுவிடுகிறது

பிரச்சினைகளுக்கு நாங்கள் உங்களுடன் இணைந்து விடை தேடுவ�ோம். நீங்கள் மதிப்புமிக்க

		 • இன்னும் வாக்கியங்கள் எதுவும் அமைக்கவில்லை

தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகள் பெறுவீர்கள்.

		 • அரிதாகவே புரிந்துக�ொள்ளப்படுகிறது மற்றும் தான் விலக்கப்பட்டதாக உணர்கிறது
		 •	திக்குகிறது

குழந்தைகளுடனான பேச்சு சிகிச்சை முறை
பேச்சுக் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் அவர்கள் ம�ொழித்திறனை மேம்படுத்துவதன்

உங்கள் குழந்தை பேச்சு கற்றுக்கொள்ள நீங்கள் எப்படி உதவ முடியும் என்பதற்கான வழிகளைத்

மூலமும், வளர்த்து விடுவதன் மூலமும், விரிவாக்குவதன் மூலமும் உதவுகிற�ோம். அதற்காக நாங்கள்

தெரிந்து க�ொள்ள விரும்புகிறீர்கள்.

வெவ்வேறு சிகிச்சை முறைகளை அமைக்கிற�ோம்.

நாங்கள் எதை சாதிக்க விரும்புகிற�ோம்?

சுருக்கமான ஆலோசனை

		 • குழந்தையின் தகவல் த�ொடர்பு மற்றும் ம�ொழியியல் திறமைகள்

உங்களுக்கு த�ொலைபேசி மூலமாக ஆல�ோசனை வழங்குவது அல்லது ஒரு சந்திப்பு நேரத்தை

			 அபிவிருத்தி மற்றும் விரிவாக்கம்

ஏற்பாடு செய்வதுடன் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.

		 • குழந்தையின் தகவல் த�ொடர்புத் திறமைகளில் பெற்றோர்களின்
			 நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துதல்

ஒத்துழைப்பு

		 • அன்றாட வாழ்வில் தங்கள் குழந்தைகளை ம�ொழியியல்

பெற்றோருடனான கலந்துரையாடலுடன், நாங்கள் மற்ற நிபுணர்களுடன் ஒன்றாக இணைந்து
வேலை செய்கிற�ோம்.
தடுப்பு
எவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு குழந்தையை பதிவு செய்கிறீர்கள�ோ அவ்வளவு திறம்பட அவரது வளர்ச்சி
வாய்ப்புகளை உணர முடியும். நாங்கள் பெற்றோர்களுக்கு ம�ொழிக்கு ஏற்றவகையில் தினசரி
வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக்கொள்ள உதவுகிற�ோம்.
நாங்கள் செயல்படும் விதம்
நாங்கள் குழந்தைகளுடன் அவர்களது வீட்டில�ோ அல்லது stiftungNETZ வளாகத்தில�ோ வேலை
செய்கிற�ோம். மனம் ஒத்த ஒப்புதல் பேரில் நியமனங்கள் திட்டமிடப்படுகின்றன.

