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در مورد مرکز درمانی پوتسدام بھ زبان فارسی  اطالعات  
 بھ مرکز اجتماعی درمانی کودکان خوش آمدید

 .بھ شما از صفحھ نخست مرکز پزشکی درمانی پوتسدام خوشامد می گوییم
ر باره کار این کنید.ویدئویی کھ در (قسمت پایین سمت راست می باشد)بررسی اجمالی را داینجا می توانیداطالعاتی را در مورد مرکز پزشکی درمانی پوتسدام حاصل 

 .مرکز بھ شما ارائھ می دھد
برای کودکان و نوجوانان می باشد  ھامرکزپزشکی اجتماعی کودکان یک مرکز سرپایی برای تشخیص و درمان بیماری . 

ھا و آموزشگر ھای اجتمایی و درمانی با ھم کار می کنندھا ،درمانگرھا،گفتار درماننشناسدر این مرکز گروھای حرفھ ای مختلفی مثل پزشکان،روا . 
کودک و  رد.ھمراه بادر مرحلھ اول ھمگی با ھم بیماری کودک را تشخیص می دھند.بھ این طریق می توان رشد و توسعھ کودک را تشخیص داد و علت بیماری را پیدا ک

یک برنامھ عملیاتی تھیھ می شودنوجوان و والدین و شخص مرجع  . 
رزند خود مرحلھ با ف ما معالجھ سرپایی و بخشی رو توصیھ می کنیم و ھمراه شما درمراحل اجتمایی و حقوقی ھستیم و بھ شما کمک می کنیم تا قدم صحیح را در این

 .بردارید
ارتباط ھستیم و اطالعات کافی را در این مورد در اختیار شما قرار می دھیمما با ادارات و موسسھ ھای تحصیلی و ھمچنین مراکز درمانی سرپایی و بخشی در  . 

 .ھمراه با شما می خواھیم بھترین مسیر را برای فرزند شما انتخاب کنیم
 :تخصص ما در مورد معالجھ کودکان و نوجوانان در این زمینھ ھا می باشد

- ختی و رفتاری و احساسیناھنجاریھای مربوط بھ توسعھ زبان ،مھارت ھای حرکتی،شنا  
- ھای عضالنی عصبی و ناھنجاریھای متعدد و اوتیسم و سردرد مزمن و اسپینا بیفیدابیماری ھای اعصاب مثل :بیماری صرع و سکتھ مغزی و بیماری  

 خطرات رشد بدنی بعد از تولد زودرس نوزادان و عفونت ویا ضربھ-
- ارشناھنجاریھای مربوط بھ زبان و گویش،صدا،بلع و گو  

- ھا و ناھنجاریھای ارثیبیماری  
- ھای روحی و روانیبیماری  

 :نکتھ مھم
 .می خواھید فرزندتان را بھ ما معرفی کنید؟لطفا فرم ثبت نام کھ درصفحھ اینترنت ما می باشد را پر کنید

(Überweisungsschein)  ازمندیمعمومی نی  ما برای معالجھ کودک شما بھ برگھ انتقاالز پزشک کودک یا پزشک . 
 .نمی باشد لطفا یک مترجم آلمانی بھ ھمراه داشتھ باشید اگر زبان آلمانی شما در سطح ب یک

 .اگر سوالی داشتید لطفا با ما تماس بگیرید
  .از آشنایی با شما و فرزندتان خوشحالیم

 


