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Mir sinn eng Associatioun déi 2004 vun Eltere gegrënnt ginn ass, 
wou Kanner Léierschwieregkeeten hunn. Zënterhier hu mir eis als Zil 
gesat op all Dys-Stéierungen opmierksam ze maachen.

 Eis Zieler
 Sensibiliséiere vun Elteren a Léierpersonal iwwer spezifesch
 Léierschwieregkeeten.

 Un déi Kanner schoulesch ugepasste Léisunge fannen.

 Betraffenen Elteren hëllefen eng Betreiung fir hir Kanner ze fannen.

 Betraffene Kanner beim Léieren hëllefen.

Wëllt Dir bei eis Member ginn
Association sans but lucratif reconnue d’utilité publique
 
Ech schreiwe mech als Member bei a.s.b.l. Dysphasie.lu an :

Virnumm      

Numm 

Strooss

Postleitzuel                                     

Handy

Mail

Ech iwwerweisen de Beitrag vun 18 €
oder de Famillpreis vu 25 € un Dyspahsie.lu

CCPL: LU66 1111 2311 5504 0000
BCEE: LU66 0019 4655 4669 0000
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Info
Websäit: www.dys.lu 
Tél.: + 352 661 602 602
Email: dys@pt.lu
Postadresse: 5a, rue de Limpach, L-4986 Sanem
RCSL: F0574

Büro: 
Dysphasie.lu a.s.b.l.
2, rue du Château
L-4992 Sanem

Hëlleft
eis Talenter 
ze entwéckelen

a.s.b.l. reconnue d‘utilité publique



Léierstéierungen (Dys)
Spezifesch Léierstéierunge sinn en Defizit vun enger oder méi Gehir-
funktiounen. Betreffend: Opmierksamkeet, Sprooch oder Erënnerungen. 
Dat sinn Entwécklungsstéierunge bei engem Kand déi se hiert Liewe 
laang begleeden, obschonn se awer eng normal bis héich Intelligenz 
kënnen hunn. Et sinn 10 bis 15% vun de Kanner aus enger Altersgrupp 
déi betraff kënne sinn. Et ass wichteg tëschent Léierschwieregkeet a 
Léierstéierung ze ënnerscheeden. Eng Léierschwieregkeet kann duerch 
speziellt schaffen erliichtert ginn, wat bei enger Léierstéierung net 
de Fall ass well déi dorop net usprécht. Et muss een aneschtes mat de 
Kanner schaffen, fir hinnen aner Strategië bäizebréngen.

Dys-Kanner hunn Talenter !
Si kompenséieren hir Schwächen duerch spezifesch Talenter.  
Si si couragéiert, Ausdauer an oft kreativ.Loosst ons hinnen hëllefen 
fir hir aussergewéinlech Talenter ze entfalen !

 Dys-Stéierunge kënne frei erkannt ginn  !
 Wann der un äre Kanner verschidden Zeechen erkennt:
 Si setzen sech net gäre mat Puzzelen auserneen.

 Si léiere ganz spéit schwätzen  an hunn Schwieregkeeten 

 mat der Saatzbildung.   

 Si hunn Problemer beim Liesen, Kopéieren, Ofschreiwen a 
 mat der Konzentratioun.

 Si hu Problemer mat der Multiplikatioun (awer och fir d‘Auer ze  liesen,  

 bei den Deeg a bei de Méint.)

 Si musse vill schaffen a brauche vill Zäit bei den Hausaufgaben.   

 Ginn vill méi séier midd bei der Ausféierung vu hiren Aufgaben.

 Do proposéiere mir iech:
	Spezialisten opzesichen, wéi z.B. Kannerdokter, Neuropsychologen,
 Logoped, Ergotherapeut, Psychotherapien, Psychologen,
 Kompetenzzenter, fir eng Diagnose kënnen ze stellen.

 Wat Dysphasie.lu erreeche wëll !
 Ëffentlechkeet a Famillen iwwer Problemer vun der Dys ze
 informéieren, dat geet iwwer ee ganzen Dag (Journée des Dys).

 Zoustänneg Leit (wéi Pädagogesch Personal,…) iwwer Problemer 
 vun den Dys-Kanner opmierksam ze maachen.

 Déi vun der OMS definéiert Behënnerung fir bestëmmte Stéierungen 
 unerkannt ze kréien, an Integratioun an der Aarbechtswelt ze erliichteren.

 Verbesserung vum Fréierkennungstest.
 En Informatiounspunkt fir Elteren
 (Telefonsnummer, Internetsäit, Facebook,…)

	Bidde pädagogesch Workshoppe vir Kanner  a pädagogesche Coaching  
 fir Léierpersonal an Erzéier un.

 Hëllefe bei der Ausbildung vum Léierpersonal an deem mer
   Formatioune vu Spezialiste fir Dys- virschloen.

Dys-Kanner hunn och Rechter  !
No der Bestëmmung vun der UN-Konvention  iwwer Rechter
vun de Mënsche mat Behënnerung gemäss der reforméierter
lëtzebuergescher Gesetzgebung.

Dysphasie.lu schafft weider drun fir  hei zu Lëtzebuerg besser Bedingunge 
fir Schoulkanner a fir déi Erwuessen an der Aarbechtswelt ze schafen.Dys-Stéierung:

DYSPHASIE: Sproochstéierung
DYSLEXIEN: Problemer beim Schreiwen/liesen
DYSPRAXIEN: Psychomotoresch Entwécklungsproblemer
DYSCALCULIE: Recheproblemer


