
 

 

 
Sparkasse Lüneburg Kto. 51532 BLZ 240 501 10   DKM Darlehenskasse Münster eG Kto. 33042100 BLZ 400 602 65 

Träger: Stiftung Katholische Kinder- u. Jugendhilfe im Bistum Hildesheim, Moritzberger Weg 1, 31139 Hildesheim,  
Tel.: 05121-938-310, Fax: 05121-98-119, www.stiftung-erziehungshilfe.de 

 
 

 

St. Bonifatius 
Sprachheilkindergarten 
Georg-Böhm Str. 18 
21337 Lüneburg 
 

 

 

 ساعة للنقاش المفتوح "تنمية اللغة"

  

يوجد في روضة األطفال المخصصة لمعالجة مشاكل اللغة )سانت بونيفاتيوس( إعتباراً من شباط/ فبراير 

أولياء األمور و المهنيين الذين ، و دائماً في الجمعة األخيرة من كل شهر ساعة للنقاش المفتوح. 2012

طفلهم/ أو أحد األطفال )إعتباراً من عمر سنتين( و يبحثون عن شخص  يشعرون بالقلق إزاء تطور اللغة عند

. 15.00ـ  13.00مختص للحديث معه حول األمر، يمكنهم التواجد لهذه الغاية في الروضة من الساعة 

 يرجى التسجيل لذلك في وقت مبكر.

باللغة و الكالم، الصمت، ت في العالج لتقديم اإلستشارات في المواضيع المتعلقة ئيا خصاإحدى األتتواجد 

 إبتالع األشياء، إمتصاص األصابع و عدم الطالقة في الحديث.

إذا كانت هناك أسئلة عامة على  و ،هذا العرض في يوم الجمعةستفادة من إللحضور لا تتمكنوا منأما إذا لم  

ركم في المنشأة و بناًء على الطلب أن نزو نافإنه يمكن، سبيل المثال حول العروض الخدمية لمؤسستنا

  .و ذلك خالل إجتماع موظفي الروضة أو إجتماع أولياء األمور المسائي ،)الروضة( لألجابة على أسئلتكم

   

سنوات عند  4ألطفال إبتداًء من عمر ل تتم بالنسبةاألطفال المتخصصة بالنطق يمكن أن  ياضإن زيارة ر 

الج في العيادات الخارجية )آمبوالنت( غير كافي. إذا كان العو وجود ضعف ملحوظ في تطور اللغة لديهم، 

حيث تتعزز الحاجة هنا إلى عالج هو مزيج من الرعاية من خالل عالٍج مكثف و الرعاية اليومية المنوعة 

 في رياض األطفال.

سنوات سيحصل األطفال على تعليم فردي  6ـ  4في عمر أطفال  8ففي مجموعات صغيرة مكونة من حوالي 

و  ،كل منهم على حدة. إن العمل في العالج من مشاكل الكالم، و العالج النفسي ـ من خالل الحركاتخاص ب

 و ةفرديو ذلك بشكل متوازي للحاالت ال ،من قبل إخصائيين قدمالعالج النفسي من خالل العالج باللعب ي

 للمجموعات أيضاً في المجموعات اليومية.

 للتواصل حول الموضوع:

) مديرة القسم( بيربل شنيتكار  

  رقم التلفون و اإليميل:

   

Doreen Maas (Bereichsleiterin) 

Tel.: 04131-853620 

Maas@st-bonifatius-lueneburg.de 

 

  2019لمواعيد لعام 

25.01. / 22.02. / 29.03. / 26.04. / 24.05. / 28.06./ 30.08. / 27.09. / 25.10. / 29.11.2019 
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