
Oferta jonë e pasur në lëmin e terapisë dhe këshillimit përfshin 
shërbimet në vijim:

• ergoterapi
• këshillim për familje
• edukim të hershëm sipas pedagogjisë speciale
• logopedi në fazën e hershme
• këshillim për nëna dhe për etër
• neonatalogji
• fizioterapi
• programin “Me hapa të vegjël”
• terapi psiko-motorike

Të gjitha hollësirat – edhe ato për shërbimet tona në lëmenjtë e 
banimit, punës dhe kohës së lirë, – do t’i gjeni nën www.arkadis.ch.
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Logopedia në
fazën e hershme



Logopedia në fazën e hershme
Normalisht fëmijët e përvetësojnë gjuhën e tyre amtare në dukje pa 
mundim. Ky proces kompleks, megjithatë, jo gjithmonë zhvillohet pa 
probleme.
Nëse fëmijët nuk flasin fare, ose flasin keq, ose në rast se prindërit 
janë të brengosur lidhur me zhvillimin gjuhësor të fëmijës së tyre,  
për procesin e mëtejshëm të zhvillimit gjuhësor do të ishte i rsyes-
hëm dhe i rëndësishëm një sqarim, këshillim ose, sipas rastit, një 
trajtim logopedik.

Oferta jonë
• sqarime për vlerësimin e ngecjes në zhvillimin gjuhësor
• këshillimi i prindërve dhe i personave të tjerë referentë
• terapi gjuhësore sipas nevojës, individualisht ose në grupe të   

vogla
• këshillim dhe trajnim i drejtuesve të grupeve të lojërave, bashkë-

punëtorëve të çerdheve të fëmijëve dhe specialistëve të tjerë
• oferta parandaluese, si p.sh. trajnime për prindër

Për kë
Për fëmijët, që nga lindja deri në prag të hyrjes në kopshtin e fëmi-
jëve, me nevoja për mbështetje speciale për shkak të vonesave ose 
çrregullimeve në zhvillimin gjuhësor (komunikim, gjuhë, të folur).

Paraqitja 
• prindërit ose personat e tjerë referentë
• specialistët, me pajtimin e prindërve

Shpenzimet
Oferta për logopedinë në fazën e hershme për prindërit është 
falas. Financimi realizohet përmes kantonit.


