
 

  مبكرا االطفال تعليم
 

  الشرعيين األمور وأولياء الوالدين

. واسرتك انت تطرحها التى األسئلة من الكثير توجد ربما. السمع  بضعف مشخص طفللك  

حاليآ؟ افعل ان استطيع ماذا  

ذلك؟ بعد سيحدث ماذا  

طفلك؟ تدعم كيف  

طفلك؟ لتعضيد المناسبه السمع طريقه ما  

المعروضه؟ االشاره لغه طريقه هى ما  

عليها؟ تحصل التى المساعدات هى ما  

لطفلك؟ واالحسن المفيد الطبيعى العالج هو ما  

المستقبل؟ فى طفلك يلزمها التى المدرسه ما  

مساعدتك نريد نحن المبكرلالطفال التعليم التربوى النظام مع   

. أسئلتك على واإلجابة  

. المنزل من الدروس وتقديم لألطفال المبكر للتعليم المدرسين فريق يقوم   

  بينك االتصال.  لالطفال  المبكر التعليم خدمه له بتقديم ولذلك ايضا الروضه فى بطفلك االهتمام

.مستمر يكون وسوف جدا مهم والمعلمين األمور أولياء كأحد  

لالطفال؟ المبكر التعليم نظام على يحصل من    

. السمع بضعف مشخص روضه طفل وكل رضيع طفل كل  

 مبكرا ليس العمر وهذا. المدرسه مرحله وقبل اشهر ثالثه الطفل عمر يكون عندما ويبدأ المبكرلالطفال التعليم النظام بهذا الحجز يلزم
 الحجز يستطيعون متعددة اعاقات عندهم الذين االطفال. لالطفال المبكر التعليم نظام اتباع فى البدايه من التقدم بل التأخير عدم ويجب

. المبكرلالطفال التعليم خدمه فى  

المبكرلالطفال؟ التعليم نظام فى الحصص عدد ما  

 وربما التوقيت بنفس اسبوع كل يظل احيانا. واحده ساعه األسبوع في واحده مره المبكرلالطفال التعليم نظام يحجزون االطفال اغلب
 اجازه تكون سوف المدرسه اجازه وخاصه االجازات فى. األسبوع اثناء  التشخيص من الكثير اساسا عندهم اللى االطفال يفيد هذا

. المبكرلالطفال التعليم نظام من ايضا  

لالطفلك؟ المبكر التعليم نظام على الحصول كيفيه  

. ليكع تكلفه يوجد وال مجانا المبكرلالطفال التعليم نظام كل  

 نظام تطلبوا ان تستطعوا قانونيين ومسؤلين اومور كاولياء انتم بل المستشفى فى او طبيبك الى طبيا الحاله لوصف تحتاج ال انت
. االمور هذه لتسهيل المبكرلالطفال التعليم  

  خطوات ثالث تفعل ان تحتاج انت

  األولى

  االستاذه على بالمركز االتصال

Antje Suppelt  

0215165608124 تليفون  



 

  الثانيه

  ساعه خالل فى يتم والفحص المركز في معك التشخيص نعمل سوف نحن

  للطبيب االصفر التطعيمات ودفتر معك طفلك احضار الرجاء

 او  من جواب

ات االطفاليسمعتخصص   

 

  الثالثه

. المبكرلالطفال التعليم أوراق على توقع سوف انت الفحص اثناء  

  فى تسكن انت لو

 الراين  مدينه نويس

. مسكنك او اقامتك تغير يلزم وال.اخرى مصلحه الى تابع طفلك يكون سوف  

. مركزنا استشارة خالل من موجه يكون سوف المبكرلالطفال التعليم لنظام تطبيقك  

. تشخيص لعمل  لطفلك المبكر للتعليم الخاص المدرس بك يتصل سوف اسابيع ثالث  وبعد  

األسئلة؟ من المزيد عندك هل  

.رؤيتك يسعدنا نحن. بحريه بينا اتصل الرجاء  

 


