المكتب االستشاري

حضانة المدرسة لذوي اإلعاقة اللغوية

يمكن لآلباء الذين لديهم أية أسئلة تتعلق بالتنمية اللغوية لدى طفلهم أن
يقدموا طفلهم للمكتب االستشاري لمدرسة كريستيان مورجنشتيرن،
وذلك بالنسبة لألطفال بدءًا من  3سنوات.

باإلضافة إلى قضاء الحياة اليومية في نطاق مجموعة صغيرة يتلقى
األطفال أيضًا تنمية تربوية للمعالجة اللغوية ،كما يلي:

بعد إجراء الفحص الشامل سوف نتحدث مع اآلباء عن اإلجراءات
الممكنة مثل:
-

الدليل إلى المساعدة الذاتية
التنمية المبكرة
دورة المعالجة اللغوية بالعيادة الخارجية
التعاون مع مدارس وحضانات
التسجيل المحتمل في الحضانة أو في مدرسة كريستيان
مورجنشتيرن

فضالً عن ذلك فنننا نقوم بتقديم االستشارات للمعلمين والمربين
والمعالجين وما إلى ذلك.

-

عالج لغوي تربوي خاص
تنمية اإلدراك
تعزيز الحركة النفسية

في أيام االثنين واألربعاء والخميس ينتهي اليوم بالحضانة في تمام
الساعة الثانية ظهرً ا.
وفي هذه األيام يتناول األطفال الطعام في المؤسسة.
ويستقل األطفال حافالت صغيرة في رحلتي الذهاب والعودة.

مدرسة لذوي اإلعاقة اللغوية
يتم تقديم الحصص الدراسية في فصول صغيرة وف ًقا للخطة التعليمية
للمدرسة االبتدائية واإلعدادية .وأثناء الحصة الدراسية يحصل التالميذ
على إجراءات تنمية تربوية للمعالجة اللغوية بصورة فردية ،كما يلي:
-

عالج لغوي تربوي خاص
تنمية اإلدراك
برنامج موسع خاص بالحركة (مثل الحركة النفسية)
العالج بركوب الخيل

ويتضمن التصور الذاتي لمدرسة كريستيان مورجنشتيرن أيضًا إقامة
تعاون مكثف مع اآلباء.
وفي األيام التي تقدم بها حصص دراسية بعد الظهر يتم تقديم وجبة
غذاء.
ويستقل األطفال حافالت صغيرة أثناء رحلتي الذهاب والعودة.
ُت َقدم الخدمة التربوية الخاصة لمدرسة كريستيان مورجنشتيرن بالتعاون
مع كافة المدارس.

إذا كنت تبحث عن المشورة في محيط شورندورف
يمكنك التوجه إلى:
المكتب الفرعي في شورندورف
Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
هاتف07181/484765 :
فاكس07181/993676 :
بريد إلكترونيinfo@cms-schorndorf.de :
إذا كنت تبحث عن المشورة في محيط زولتسباخ
يمكنك التوجه إلى:

إذا كنت تبحث عن المشورة في محيط فايبلينجن
يمكنك التوجه إلى:

مدرسة كريستيان مورجنشتيرن
مدرسة لذوي اإلعاقة اللغوية

مدرسة كريسيتيان مورجنشتيرن
Christian-Morgenstern-Schule
Dammstr. 46-50
71332 Waiblinge
هاتف07151/58744 :
فاكس07151/562380 :
بريد إلكترونيinfo@cms-waiblingen.de :
موقع إلكترونيwww.cms-waiblingen.de :

المكتب الفرعي في زولتسباخ
Kleinhöchberger Str. 12
)71560 Sulzbach (Murr
هاتف( 07193/900005 :المدرسة والمكتب االستشاري)
هاتف( 07193/900006 :الحضانة)
فاكس07193/900007 :
بريد إلكترونيinfo@cms-sulzbach.de :

فايبلينجن – شورندورف – زولتسباخ
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