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  .(SPZ)مرحباً بكم في مركز طب األطفال اإلجتماعي
  (SPZ) نرحب بكم بحرارةٍ في الصفحة الرئیسة لمركز طب األطفال اإلجتماعي
أُنظر أدناه) لمحة ) انب صاخلا ويديفلا عطقم كحنمي ،يعامتجإلا لافطألا بط زكرم وه ام ةفرعم كنكمي انه ،مادستوب ةنيدم يف
 . انلمع نع ةماع
 
 نیِة مثلمركز طب األطفال اإلجتماعي ھو عبارة عن عیادة خارجیة تُدار طبیاً لتشخیص وعالج األطفال والمراھقین، تعمل العدید من المجموعات المھ
(SPZ)  
علماء النفس والمعالجین والمعلمین اإلجتماعیین والعالجیین، سیتم إجراء تشخیص مفّصل لطفلك،معاً بھذه الطریقة یُمكن تقییم  ءابطألا يف ةفلتخملا
 .التطور الحالي وتوضیح األسباب ثُم یتم وضع خطة عمل مع الطفل أو الشاب أو والدیھم أو القائمین على رعایتھم
یین والمرضى الداخلیین، ونُرافقك في قضایا القانون اإلجتماعي، وندعمك في إتخاِذ الخطوات الصحیحة مع نُوصي بالعالجات والدعم للمرضى الخارج
 .ةفطفلك. نحن على إتصال جیّد بالُسلطات والمؤسسات التعلیمیة والمؤسسات الطبیة الخارجیة والمرضى الداخلیین ویُسعدنا تزویدك بھذه المعر
 
 .كلفطل ةنكممعكم نَوُد أن نجد أفضل طریقة م
 
 :نحن ُمتخصصون في عالج األطفال والمراھقین على النحو اآلتي
 .الُشذوذ في اللغة والمھارات الحركیة واإلدراك والسلوك والعواطف  _
 .ةقوقشملا األمراض العصبیة مثل الصرع، الشلل الدماغي، األمراض العصبیة والعضلیة، اإلعاقات المتعددة، التوّحد، الصداع الُمزمن والسنسنة _
 
  .تامدصلا وأ تاباهتلإلا وأ ةركبملا ةدالولا دعب ومنلا رطاخم _
 
 .لكألاو علبلاو توصلاو مالكلا يف تابارطضإ _
 
_  ً  .إضطرابات /أمراض النمو المحددة وراثیا
 
 .ةيكولسلا لكاشملاو ةيلقعلا ضارمألا _
 
 :ةظوحلم
 ؟انيلإ كلفط ميدقت يف بغرت له *
 .والتي یُمكنك العثور علیھا في ھذه الصفحة الرئیسة(SPZ) ل فييجستلا ةرامتسإ ألمإ
 
 .(SPZ) نع ةمدقم ىلع لوصحلل كب صاخلا ماعلا سرامملا وأ لافطألا بيبط نم ةلاحإ جذومن ىلإ جاتحن *
 
 .انديعاوم ىلإ نطلب منك إحضار مترجم /وسیط لُغوي معك B1 إذا كانت معرفتك باللغة األلمانیة ال تتوافق مع مستوى اللغة *
 
 . إذا كانت لدیك أي أسئلة فال تتردد في اإلتصال بنا. نتطلع إلى التعرف على طفلك وأُسرتك *

 


