Frühförderung

und

Entwicklungsberatung
Bize gelen yol

Wir sind für Sie da

Biz kendimizi ailelerin aktarmasız gelebileceği bir
kurum olarak görüyoruz. Erken edilen yardımlar,
en iyi yardimlardir, bu sebepten dolayi emin
olmadığınız durumlarda veya sorularda bizlere
ulaşbilirsiniz.

Frühförderung und
Entwicklungsberatung Osnabrück
Heinrich-Bußmann-Str. 3 | 49086 Osnabrück
Tel.
05 41 / 7 50 06 - 0
Fax
05 41 / 7 50 06 - 19
E-Mail fruehfoerderung.osnabrueck@os-hho.de

Sorularınız varsa veya randevu istiyorsanız bizi
arayabilirsiniz..

Einzugsgebiet: Osnabrück, Belm, Bohmte, Georgsmarienhütte-Harderberg und -Holzhausen, Hasbergen,
Ostercappeln und Wallenhorst

Türkçe
Türkisch

Ayrıca: Hizmetimiz aileler için ücretsizdir.

Sizinle ve çocuk/aile doktorunuzla beraber güzel
bir takim oluşturup, çocuğunuzun ihtiyaçlarını
giderebiliriz.
Bundan hariç „Frühförderung“ kliniklerle,
terapisyenlerle ve diğer özel kurumlarla
çalışmaktadır.

Einzugsgebiet: Bad Essen, Bissendorf und Melle

Nähere Informationen und weitere Angebote der
HHO Kindheit & Jugend gGmbH finden Sie unter

www.os-hho.de/kindheit-und-jugend

fördern

gemeinsam

familiengerecht

Kinder

K.6W004.0718.TU1

Birlikte daha iyi olur

Frühförderung und
Entwicklungsberatung Melle
Gesmolder Str. 58 | 49324 Melle
Tel.
05 42 2 / 96 22 48
Fax
05 42 2 / 96 28 42
E-Mail fruehfoerderung.melle@os-hho.de

Adım adım …
… hayatı üstelemek- bu herkes için büyük bir
zorluk! Bu bazen özel bir yöntem veya farkli
bir tempo ile olabilir. „Frühförderung“ ve
„Entwicklungsberatung“ çocuklarinin
gelişiminden endişelen ailelere yardim hizmeti
sunmaktadır.
Çocuğunuzun fiziksel, zihinsel veya dil sorununda
veya tavırlarından endişeleniyorsanız, sizinle
birlikte özel bir program hazırlama imkanımız
bulunmaktadır.

En başından
destek ve yardım
„Frühförderungumuz“ çocuğunuzun kendi
özelliklerini baz almaktadir. Sunduğumuz oyunlar
çocuğunuza destek amaçlıdır, yeteneklerini
kullandırır ve hayatını yönlendirmede yardımcı olur.
Çocuklar ilk yıllarında geleceği için önemli olan
özelliklerini geliştirirler. Çoğunlukla ilk aylar bu
durumda önemlidir. Bu sebepten dolayı erken
edilen yardımlar en etkilileridir!

Bunun için kapsamlı bir tehşis özel bir program
için gereklidir.
Bu „Frühförderung“ çocuğa ve ailesine özel
sunulmaktadir. Bu program aile evinde
„Frühförderstelle“ de veya imkan olursa
anaokulunda bile yapilabilir. Böylelikle ileride
oluşabilecek kötü gelişimleri engellemiş oluruz.

