
 

Erken özel eğitim 
 
Erken özel eğitime alınma: 
 
Çocuğunuzda duyma sorunu tespit edildiğinde bu konuyla ilgili birçok sorunuz oluyor. 
 
Şimdi ne yapabilirim? 
Bundan sonra ne olacak? 
Çoğunumu nasıl destekleyebilirim? 
Hangi işitme cihazı çocuğuma daha uygun? 
İşaret dili hangi imkanları sunuyor? 
Hangi yardımları alabilirim? 
Hangi terapi çocuğum için daha mantıklı ve etkili? 
İlerleyen zamanlarda çocuğumu hangi okullara kayıt ettirebilirim? 
 
Bu gibi soru ve sorunlarınıza özel eğitim almış olan uzmanımız, sizinle birlikte sizin evinizde 
çözümler buluyor. Çocuğunuz anaokuluna gidiyorsa destek orada başlıyor.Ama burada en 
önemli olan bizimle iletişme geçmeniz. 
 
Kimler erken özel eğitim desteği alabilir? 
 
Duyma sorunu olan bebekler,küçük çocuklar ve anaokuluna giden çocuklar erken özel eğitim 
desteği alabilirler.Bu konudaki tek şart  çocuğun en az üç aylık olması ve okula başlamamış 
olamasıdır.Bu desteğe başlamak için geç kalmadınız.Başka engelleride olan çocuklar bu desteği 
alabilmektedir. 
 
Hangi sıklıkla çocuğunuza erken özel eğitim veriliyor? 
 
Çocuklar genellikle haftada bir kere bir saat destek alıyor. Bazen özel eğitim desteği iki haftada 
bir kere yapılıyor.Çünkü bazı çocukların haftada çok fazla randevuları oluyor.Yaz tatillerinde ve 
tatil günlerinde okulumuzda özel eğitim destekleri yapılmıyor. 
 
Çocuğum için erken özel eğitim desteğine nasıl başvuru yapabilirim? 
 
Bu konuda yapılan tüm hizmetler ücretsizdir. Doktordan ya da hastaneden havale kağıdına 
ihtiyacınız yoktur. Sadece aileden birinin erken özel eğitime başvuru yapması gerekiyor. 
Başvuru için üç seçenek var. 
 
1. Seçenek:  Danışma merkezi ile iletişime geçmek. 
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2. Seçenek:  Danışma merkezinde görüşmek için randevu almak. Görüşme  

yaklaşık bir saat sürüyor. Görüşmeye gelirken çocuğunuzla birlikte gelmeli ve aşağıdaki 
evrakları getirmeniz gerekiyor: 

  
• Çocuklar için verilen doktor kontrol defteri (Untersuchungsheft) 
• Kulak, Burun, Boğaz doktorundan veya Pediatri Uzmanından  (0-18 yaş aralığındaki 

bebeklerin,çocukların ve ergenlerin fiziksel gelişimini incelyen doktorlar) alınmış 
olan duyma bozukluğu onayı. 

 
3. Seçenek :  Görüşme sonunda, erken özel eğitim için başvuru formunu imzalamak. 
 
 
Sadece Rhein-Kreis Neuss`ta oturuyorsanız, görüşmeden sonra çocuğunuzu Neuss´taki Sağlık 
Müdürlüğü`ne götürmeniz gerekiyor.  
 
Biz, sizinle yaptığımız erken özel eğitim başvuru formunu ilgili yerlere iletiyoruz. Bu başvuru 
formunun  onaylanması yaklaşık üç hafta sürüyor.Onay çıktıktan sonra sizinle ilgilenecek özel 
eğitim uzmanı sizinle direk iletişime geçiyor. 
 
 
Daha fazla sorunuz mu var? 
 
O zaman, lütfen hemen bizimle iletişime geçin. Bundan mutluluk duyarız. 
 
 
 


