
 
 

 
Çocuğunuzun gelişimi veya davranışları konusunda kaygılarınız varsa: 
Kapsamli erken yasta mudahale 

Çocuğumuz farklı gelişiyor. Bir şeyi var, ama ne acaba? 
Çocuğumuzu endişe ediyorum, bunu kimle paylaşabilirim? 
 

  En küçük çocuğumuz en büyük çocuğumuzdan  daha farklı gelişiyor. Bir 
şeyi var, ama ne acaba?  

  Komşu kadın oğlumun otizm olduğunu söylüyor. Doğru mu? 

  Çocuğumuzun çoklu engelli olduğunu biliyoruz. Şimdi ne olacak?  

  Çocuk oyun yuvasına göre, çocuğumuza teke tek rehberlik edilmesi 
gerekiyor diye çocuğumuz başka bir yere gitmesi gerekiyor. Bunu nasıl 
algılamamız gerekir? 

 
Bu sorular tanıdık geliyor mu? 
Çocuğunuzun gelişimi veya davranışı hakkında kaygılarınız mı var veya size kim 
yardımcı olabileceğini mi bilmiyorsunuz. Belki de tam görünür bir şey değil. Hissi 
olarak çocuğunuzda bir durum seziyorsunuz ama tam ne olduğunu çözemediniz 
mi? O halde daha fazla beklemeyin ve kaygılarınızı veya sorularınızı “Integrale 
Vroeghulp” yani Kapsamli erken yasta mudahale ye bağlı elemanlarımıza 

yönlendirin. Onlar s iz ve bilhassa küçük yaşta olan çocuğunuz için hizmet 
başındadırlar. 
 
Sizi ciddiye alırız 

Gelişimi geride kalan veya davranış sorunları olan küçük çocuklu ailelere yardım 
hizmeti veren birçok kuruluş vardır.Kapsamli erken yasta mudahalebu 
kuruluşlardan birkaçı birlikte çalışmaktadır (MEE, çocuk rehabilitasyon 
merkezleri ve çocuk terapi merkezleri). Tam da bu işbirliği,Kapsamli erken 
yasta mudahale 
 değerli kılan özelliktir. Her üyesinin kendine göre uzmanlığı vardır; durumunuz 
değişik gözlerle değerlendirilir. Sorunu(nu)zu ciddiye alarak: hızlı, isabetli ve 
etkin bir biçimde yanıtlarız.  
 
Ne zaman Kapsamli erken yasta mudahale ye başvurmalı? 
Sizinle yapılacak ilk telefon görüşmesi esnasında soru ve sorunlarınızı 
aktarabilirsiniz. Bazen tek bu görüşme bile yeterli olur ve sizi doğru yöne 
yönlendirebiliriz. Çoğu zaman ama ebeveynlere ve çocuklarına en uygun gelecek 
yardımı tespit etmek için değişik uzmanlık alanlarından kişilerin birlikte göz 
atması gereken durumlara rastlıyoruz. İşte bu durumlardaKapsamli erken yasta 
mudahale denşüphesiz yararlanabilirsiniz. 
 
3 yaşındaki Nikki’nin annesi Marcia 
‘Nikki doğduktan kısa bir zaman sonra içimi sıkan bir hisse kapıldım. Bir buçuk 
yaşında Nikki’yi muayene ettirdim ama bir şey bulamadılar. Aslında sevinmem 
gerekirken daha da derin derde soktum kendimi: çocuğumun akranlarına ayak 
uyduraması acaba benden mi kaynaklanıyordu? TesadüfenKapsamli erken 
yasta mudahale 
 diye bir yer olduğunu öğrendim. Telefon açtım ve birkaç hafta sonra 
uzmanlardan oluşan ekip toplantısında kızımın durumu görüşüldü. Öyle bir 
ferahlama oldu ki! Bize güven verip, endişemizi ve belirsizliklerimizi anlayışla 
karşıladılar. Ve nihayet çocuğun yapamadığı değil de yapabildiği şeylere 



değindiler.  Ayrıca bizim sadece tahmin ettiğimizi onlar doğruladı: Nikk i 
gelişiminde bir yıl geride kalmış. Nedeni ne mi? İşte bu o kadar önem taşımıyor. 
Önemli olan Nikki için uygun olan neyse onu belirlemek. Nikki’nin gelişimini nasıl 
teşvik edebiliriz ve bize bu konuda kim yardımcı olabilir?  
Hangi yolu izleyeceğimizi artık öğrendik ve  Kapsamli erken yasta mudahalesiz 
 yolumuza devam edebiliriz! 
 
Kapsamli erken yasta mudahale  çalışma tarzı nedir? 
Kapsamli erken yasta mudahale  kapsamında ‘trajectbegeleider (proje 
danismani)’ veya ‘casemanager (vaka yöneticisi)’ denilen görevli merkezi bir rol 
oynar. Görevli evinize gelir ve çocuğunuzla ve aile durumunuzla ilgili olabildiği 
kadar geniş bilgi toplamaya çalışır. Sonra da bu, uzmanlardan oluşan bir ekip 
toplantısında görüşülür. Söz konusu ekip en azından bir doktor, bir davranış 
bilimcisi, bir sosyal yardım danışmanı ve güzergah rehberden oluşur. Genelde 
bu toplantıya siz de katılabilirsiniz. Size, çocuğunuza ve durumunuza yeterli 
vakit ve ilgi ayırırız. 
 
Ele alış planı 
Ekibimiz sizinle birlikte görüşerek bir ele alış planı hazırlar.Proje danismani da 
sizinle mülakat içerisinde planın detaylarını belirler.  Kapsamli erken yasta 
mudahale 

 aracılığıyla çocuğunuzun gelişimi açısından size en uygun yardımı kimin veya 
nerenin sunabileceğini öğrenirsiniz. Ekibimizin geniş ilişki ağı sayesinde siz kısa 
zaman içerisinde uygun kuruluş(lar)a sevk edilirsiniz.  
 
Proje Danismani 
Bütün süreç boyunca güzergah rehberi denilen görevli tarafından destek 
alırsınız. Proje danisman tüm yardımı koordine eder ve çeşitli alakadar 
görevlilerin işbirliği yapmalarını ve haberdar kalmalarını sağlar.Proje danismani  
sizin yönelttiğiniz soru yanıtlanıp, işi kendi başınıza devam ettirebilecek duruma 
gelene kadar veya rehberliği bir başka kuruluş devralana kadar hizmet eder.  
 
Daha çok bilgi için 
Kapsamli erken yasta mudahale ile ilgili daha detaylı isterseniz internette 
www.integralevroeghulp.nl adresini bir ziyaret edin. Burada çevrenizdeki 
alakadar kuruluşlara ait daha geniş bilgi bulabilirsiniz.  
 
Önleyici 
Kapsamli erken yasta mudahale ile kontağa geçmek için tereddüt etmeyin. 
Nitekim, gerçekten bir sorun varsa en kısa zaman içerisinde sizin için en uygun 
proje danismani nin başlatılması çok önemlidir.  
Erkenden yardım sunulması ve destek sağlanması çocukta ilerideki yaşlarda 
meydana gelebilecek sorunun boyutunu kısıtlayabilir ve hatta önleyebilir.  
 
İşbirliği 
Kapsamli erken yasta mudahale 

(bölgeye göre değişebilen) çeşitli kuruluşların işbirliği yaptığı bir ortamdır. Tümü 
üyeler kendi kuruluşlarına bağlı elemanlardır ve herkes kendine has uzmanlığını 
devreye sokar. İşbirliğinin güçlü yönü de herkesin biribirine tamamlayıcı 
olmasıdır. 
  
Bağımsız 
Kapsamli erken yasta mudahale bağımsızdır. Bununla, ekip üyelerinin sizi 

kendi kuruluşları dışında bir kuruluşa da sevk edebildiklerini kast ediyoruz. 
Onların sonuçta tek bir menfaati vardır, o da sizin çocuğun menfaatidir! Bu 
nedenle Kapsamli erken yasta mudahale sizinle birlikte hareket ederek sizi ve 

çocuğunuzu ilerletecek hangi kuruluş varsa tam o kuruluşu tespi t eder. 
 
Ücretsizdir 

http://www.integralevroeghulp.nl/


Kapsamli erken yasta mudahale tarafından yardım sunulduğu zaman, bu sizin 

için ücretsizdir ve aile doktorundan sevk belgesi de gerekmez.   
 
Kapsamli erken yasta mudahale sizin için de faydalı olacağını düşünüyorsanız  
veya daha detaylı bilgi  arıyorsanız çevrenizde en yakınKapsamli erken yasta 
mudahale ile kontağa geçin. bakınız: www.integralevroeghulp.nl 
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