األهالي األعزاء

النظام المدرسي في كانتون غراوبوندن

عروض خدمة علم النفس التربوي

أنتم أهالي ألطفال عمرهم ما بين  5و 16سنة،
ولهذا السبب من الممكن أن نتعرف على بعض.

 2سنة في رياض األطفال ,لألطفال ما بين  5و 7
سنوات.
 6سنوات في المدرسة االبتدائية (مع إمكانية اجتياز
امتحان الدخول إلى المدرسة الثانوية بعد إتمام الصف
السادس).
 3سنوات في المستوى المتقدم في المدرسة اإلعدادية
أو التكميلية (فيما بعد بداية تكوين مهني أو االنتقال
إلى المدرسة الثانوية بعد اجتياز امتحان القبول الذي
يجرى بعد السنة الثانية أو الثالثة في المدرسة
اإلعدادية).

في حال ظهرت لدى طفلكم في رياض األطفال أو
في المدرسة مشاكل في النمو أو في التعلم فإننا
نقوم بالبحث عن حلول بالتعاون معكم وكذلك مع
المدرسة.

يأتي عندنا كل سنة حوالي  2000من األطفال
والشباب وذلك من أجل طلب اإلستفسارات
واإلستشارات.
واجبنا يكمن في دعمكم من أجل أن ينمو طفلكم
بالشكل السليم.

يسعدنا أن نناقش معكم ذلك وأن نقدم لكم المشورة
في المسائل المتعلقة بالمدرسة والتربية.

تقدم المدرسة في سويسرا خالل  11سنة دراسية
عروضا تربوية لألطفال الذين بحاجة للدعم .تكاليف
هذا الدعم ,تتكفل به البلديات والكانتونات وال يتطلب
ذلك في أغلب األحيان إال إثباتا من طرفنا.

إذا كانت لديكم أو لطفلكم مشاكل راجعة للتغير
الثقافي والتي تظهر في المدرسة و في التربية
ستجدوننا مستعدين لتقديم المشورة.
نقوم بمرافقة األطفال والشباب في التعامل مع
المتطلبات اليومية وفي تحقيق أهدافهم.
ننظر معكم إلى حالة طفلكم ونقوم سويا وبالتعاون
مع المدرسة بإيجاد الحلول الالزمة لذلك.
نسعى جاهدين لفهم تعدد الثقافات ونعمل مع
مترجمين فوريين.
الكانتون يتحمل تكاليف استفسارات ومشورات خدمة
علم النفس التربوي.

ماذا يحصل لدى أخصائية علم النفس التربوي
 /أخصائي علم النفس التربوي
تتم المواعيد معكم ومع طفلكم في مكتبنا.
كال من الوالدين والمدرسة ومركزالخدمة النفسية
التربوية هم عبارة عن شبكة تقوم بتبادل المعلومات
في ما بينها حول الطفل.

 > www.avs.gr.chخدمة علم النفس التربوي
إن معلمة  /معلم طفلكم على علم بمكتب االستفسارات
المدرسية والتربوية المختص .كما يمكنكم كذلك أن
تقوموا شخصيا بتسجيل أنفسكم.

ال يحق لنا دون علمكم أن نعطي أي معلومات إلى
جهات أخرى.
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نجري محادثات مع طفلكم ومعكم ومع المدرسة ونقوم
بعدها بالبحث سويا عن الحلول الناجحة لطفلكم والتي
من شأنها أن تقدم له مستقبال أفضل
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نقوم مع طفلكم بإجراء اختبارات وفحوص لها عالقة
بعلم النفس التربوي من أجل التعرف على نقاط القوة
والضعف لديه .ويتم ذلك في جو ُيشعر طفلكم
باإلرتياح.

عنوان مكتب اإلستفسارات المدرسية والتربوية

