
 

wczesna interwencja 
 
Szanowni rodzice i opiekunowie prawni! 
 
U waszego dziecka stwierdzono wadę lub upośledzenie słuchu. Z pewnością mają państwo 
teraz wiele pytań, związanych z nową sytuacją jaka was i waszą rodzinę spotkała: 
 
– co możemy teraz robić? 
– jak możemy naszemu dziecku pomóc? 
– jaki aparat słuchowy byłby dla naszego dziecka najodpowiedniejszy? 
– jakie możliwości oferuje nam język migowy? 
– jaką pomoc możemy otrzymać? 
– jaka terapia miałaby sens u naszego dziecka? 
 
Za pomocą wczesnej interwencji edukacyjnej jaką państwu oferujemy, chcielibyśmy być 
państwu  
pomocni w znalezieniu odpowiedzi na te wszystkie pytania. Nauczycielka z naszego zespołu 
będzie prowadziła wspólnie z państwem tę wczesną interwencję edukacyjną u państwa w 
domu. 
Z chwilą kiedy dziecko pójdzie do przedszkola, będzie się ona odbywała w przedszkolu. 
Niezmiernie ważny dla obydwu stron, jest stały kontakt między rodzicami i nauczycielką 
dziecka. 
 
Kto może otrzymać wczesną interwencję edukacyjną? 
Dzieci od 3 miesiąca życia do chwili rozpoczęcia nauki w szkole. Nigdy nie jest za wcześnie, 
bądź  
za późno na rozpoczęcie interwencji edukacyjnej. Pomoc nasza dotyczy również dzieci, u 
których  
stwierdzono inny typ niesprawności. 
 
Jak często odbywa się wczesna interwencja edukacyjna? 
Większość dzieci otrzymuje tygodniowo 1 godzinę. W wypadku kiedy dzieci są zajęte innymi  
terminami, odbywa sie to w trybie dwutygoniowym.W czasie wakacji i ruchomych dni urlopu  
następuje przerwa. 
 
W jaki sposób uzyskam pomoc dla naszego dziecka? 
Nasze oferty sa bezpłatne.Skierowanie od lekarza lub kliniki nie jest wymagane.Wyłacznie 
państwo 
jako rodzice lub uprawnieni opiekunowie mogą się o taką pomoc zabiegać. 
 
W tym celu proszę podjąć trzy następujące kroki: 
 
1. Proszę nawiązać kontakt z naszym centrum porad: 
z panią Antje Suppelt Nr telefonu: 02151-65608-124 
 adres mailowy: antje.suppelt@lvr.de 



 

 
2. Uzgodnimy termin spotkania. Konsultacja trwa około 1 godziny. Na rozmowę proszę 
przyjść wraz z dzieckiem i książeczką zdrowia dziecka oraz z wszelkimi dokumentami 
dotyczącymi wady słuchu dziecka wystawionymi przez prowadzącego laryngologa lub 
pediatrę. 
 
3. W czasie konsultacji zawarty zostanie wniosek umożliwiający rozpoczenie wczesnej  
interwencji edukacyjnej dziecka. 
 
 
Jesli mieszkają państwo w powiecie Ren/Neuss proszeni będziecie o przedstawienie dziecka 
w tamtejszym urzędzie zdrowia. Wniosek, który państwo podpiszą zostanie niezwłocznie  
przekazany dalej. Po upływie około trzech tygodni skontaktuje się z państwem  
nauczycielka, która w przyszłości będzie się interwencją edukacyjną dziecka zajmowała. 
 
 
Mają państwo jeszcze jakieś pytania?  
Prosimy o kontakt z nami. 

 


