Prindër të dashur
Ju jeni prindër të fëmijëve mes moshës 5 dhe
16 vjeçare. Është shumë e mundur që ne do
njoftohemi.
Çdo vit te ne vijnë rreth 2000 fëmijë dhe të
rinjë për sqarime dhe këshilla.
Me këtë rast detyra jonë është, që ne këta t’i
mbështesim, ashtu që fëmija Juaj të ketë një
zhvillim të mirë.

Ne gëzohemi, me Ju dhe me pyetjet Tuaja për
shkollim dhe edukim të diskutojmë dhe të ju
udhëzojmë.

Sistemi shkollorë në Graubünden
2 vite çerdhe fëmijësh për 5 deri 7 vjeçarë.
6 Vite shkollë fillore (Provimi për kalim në
gjimnaz pas klasës së 6. i mundur)
3 Vite nivel i lartë në klasat reale dhe
sekundare
(Pas kësaj fillon një arsimim apo pranimi në
gjimnaz pas provimit pranues pas klasës së 2.
apo 3. të niveli të lartë)
Në Zvicër për këto 11 vite shkollore shkolla ju
ofron oferta pedagogjike për fëmijë, të cilët
kanë nevojë për mbështetje. Kjo mbështetje
paguhet nga komuna dhe kantoni. Për këtë ne
kemi nevojë për një vërtetim për këtë.

Oferta të shërbimit të psikologëve
shkollorë
Nëse në çerdhe të fëmijëve apo në shkollë
tek fëmija Juaj vjen deri tek vështirësitë në
zhvillim apo tek mësimi i tij, ne do kërkojmë
së bashku me Ju dhe shkollën pas zgjidhjeve.
Nëse Ju dhe fëmija Juaj, përmes të
ndryshimit të rrethit kulturorë, keni
vështirësi të cilat tregohen në shkollë dhe
arsimim, ne ju qëndrojmë si këshilltarë në
dispozicion.
Ne i përcjellim fëmijët dhe të rinjtë në udhën
e tyre për përditshmëri dhe arritje të caqeve
të tyre.
Ne e vrojtojmë situatën e fëmijës Tuaj së
bashku me ju dhe zhvillojmë një zgjidhje nsë
bashku me shkollë dhe ju.
Ne mundohemi për njohuri interkulturale
dhe punojmë me përkthyes.
Sqarimet psikologjike shkollore dhe
udhëzimet do paguhen nga ana e kantonit.
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Ne me fëmijën Tuaj kryejmë detyra shkollore
psikoligjike dhe teste, për t’i gjetur anët e forta
dhe të dobëta. E tëra kjo ndodhë në një
atmosferë, në të cilën fëmija Juaj e ndjen
vehten mire.

Personeli mësonjës i fëmijës Tuaj e njeh zyrën
kompetente për shkollim dhe edukim. Ju mund
të lajmëroheni te këta edhe vet.

Ne kryejmë biseda me fëmijën, me Ju dhe mes
shkollën. Ne së bashku kërkojmë zgjidhje për
fëmijën Tuaj, të cilat do i ofrojnë fëmijës Tuaj
një të ardhme më të mire.

Ne, pa njohuri Tuaj, nuk guxojmë të japim
informata tek zyrat tjera.

GEMEINSAM LÖSUNGEN FINDEN

Prindërit dhe Shkolla dhe shërbimi psikologjik
shkollorë janë të lidhur dhe shkëmbejnë
informata mbi fëmijën.
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Terminet me Ju dhe fëmijët Tuaj mbahen tek
ne në zyrën tonë.

Adresa e zyrës për këshilla shkollore dhe
arsimore

SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST GRAUBÜNDEN

Çfarë ndodhë tek psikologia / psikologu i
shkollës

