Sevgili Veliler ve Aileler!
Sizleri saygı ile selamlıyor, terapi merkezimizde olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Sizlere sunmuş
olduğumuz hizmetlerle yardımcı olmak ve sizlerle çalışabilmeyi diliyoruz.
Aşağıdaki genel bilgiler size yararlı olabilir.
Genel Yönetmelik
Terapi merkezimizin sunmuş olduğu hizmetler; Sanat Terapisi, Fizik Tedavi ve Konuşma Terapisidir
(Ergotherapie, Physiotherapie ve Logopädie). Bu hizmetlerden yararlanabilmeniz sadece
doktorunuzun sizi bize yönlendirmesiyle olur. İlk görüşme için Aile Doktorunuzdan ya da Uzman
Doktordan alacağınız Sevk Kağıdını bize getirmelisiniz.
Çocuğunuzun Ulaşım masraflarının geri ödenmesi için başvuru yapacaksanız yada doktorunuzdan
veya Uzman doktordan bu konuda daha detayli bilgi isteyiniz.
Çocuğunuzun Klinik Psikolojik Değerlendirmesini talep edebilirsiniz ve bu değerlendirmenin
yapılabilmesi içinde Uzman doktorlardan alacağınız sevk kağıdını bize getirmelisiniz. Uzman doktor,
Çocuk Doktoru, Psikiyatrist yada Nöroloji Uzmani olmalıdır.
Eğer kendinizi çaresiz hissediyorsanız, neyi nasıl yapacağınıyı bilemiyorsanız veya bazı konularda
güçsüz ve yetersiz kaldığınızı hissediyorsanız yada psikolojik sorunlarınız varsa Aile Danışma
merkezimize kayıt yaptırabilirsiniz ve bizlere danışabilirsiniz.
Bu hizmet Federal Ekonomi Aile ve Gençlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu yüzden
hiçbir ücret ödemeniz gerekmez ve danışanlar gizli kalırlar.
Sekreterlikten Müzik Terapisi, Psikomotor testi ve birden fazla Terapi ve ücretler konusunda daha
detaylı bilgi alınız.
Engelliler için Müzik Terapisi tedavi ücretinin bir kısmı Yukarı Avusturya Sosyal Hizmetler
bölümünden karşılanmaktadır.
Terapiler İçin Gerekenler
Olanaklarımız elverdiğince randevularınızın sizlere uygun olmasına dikkat ediyoruz. Eğer randevu
almışsanız ve bu randevuya gelmiyor veya gelemiyorsanız bunu bize en kısa zamanda bildirmenizi
rica ediyoruz. Randevularınızı bir gün öncesine kadar iptal edebilirsiniz. Eğer Randevunuza
gelemeyeceğinizi randevunuz olduğu gün haber verirseniz ödemeniz gereken ücreti ödemek
zorundasınız.
İki terapinize gelmiyor ve gelemeyeceğinizi de haber vermiyorsanız, terapileriniz iptal edilir. Terapi
isteklerinin yoğunluğu nedeniyle hakkınız başkasına devredilir.
Bizlere Pazartesi‘den Cuma‘ya kadar sabah 8.00 – 12.00 arası sekreterlikten ulaşabilirsiniz. Telefon
numaramız 07235/63251 – 571 yada
E-Posta adresimiz: therapiezentrum@diakoniewerk.at
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Terapiler esnasında tıbbi sorunlarınız veya sorularınız olursa sekreterimi arayarak Ortopedist Dr.
Großpötzl veya Çocuk doktorumuz Dr. Ursula Haller´dan randevu alabilirsiniz.
İstek halinde size Türkçe danışanımızla beraber hizmet sunabiliriz. Bu hizmet tamamen ücretsizdir.
Terapilerin hedeflediğimiz başarıya ulaşması için düzenli olarak hedef belirleme toplantıları
yapılmaktadır. Terapiler esnasında terapilerin daha faydalı ve anlamlı olması için, sizin veya
çocuğunuzun faydalanabileceği meslek gruplarıyla da beraber çalisabiliriz. Bu meslek grupları;
Anaokulu Öğretmeni, Pedagog, Öğretmen, vs. olabilir. Ayrıca bu meslek gruplarını da görüşmeye
davet edebilirsiniz.
Sizinle beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyor ve umuyoruz ki sizde kendinizi bizimle daha iyi
hissediyorsunuzdur.
Terapi merkezinde çalışanlar adına
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