Sevgili Veliler

Graubünden’deki Okul Sistemi

5-16 yaş arası çocuk sahibi olarak, sizinle
çocuğunuzun gelişim sürecinde tanışma
ihtimalimiz söz konusu olabilir.

2 yıllık kreş (5-7 yaş arası çocuklar için)
6 yıllık ilköğretim okulu
(çocuğunuz 6. sınıftan sonra yüksek dereceli
liseye (Gymnasium) geçiş sınavına girebilir)
3 yıllık ortaöğretim okulu/düz lise
(çocuğunuz 3 yıllık lise eğitiminden sonra
yüksek dereceli liseye devam etmek için lise 2
veya lise 3’te geçiş sınavına girebilir veya
meslek eğitimine başlayabilir)

Her yıl yaklaşık 2 bin çocuk ve genç insan, bilgi
edinmek ve danışmanlık hizmeti almak için bize
başvurmaktadır.
Bize düşen ise, onlara destek sağlayarak, onlara
iyi bir gelişim temin etmektir.

Çocuğunuzun okulu ve eğitimi ile ilgili
konularda sizinle görüşmek ve size bilgi ve
danışmanlık hizmeti vermekten memnuniyet
duyarız.

İsviçre’de okullar, 11 yıllık zorunlu eğitim
sürecinde desteğe ihtiyaç duyan çocuklara
yönelik pedagojik hizmetler sunmaktadır.
Çocuğun bu desteğe ihtiyaç duyduğu
tarafımızdan onaylandığı takdirde, belediye ve
kanton idareleri bu hizmetlerin masraflarını
üstlemektedir.

Okul Psikoloji Servisinin Sunduğu
Hizmetler
Çocuğunuz kreşte veya okula devam ettiği
sürede gelişim veya öğrenim sorunları ile
karşılaştığı
takdirde,
ebeveyn-okul
işbirliğinde uygun çözümler aranır.
Sizde veya çocuğunuzda, kültürel ortamın
değişmesi nedeniyle çocuğunuzun okuluna
veya eğitimine yansıyan sorunlar söz konusu
olduğunda,
danışmanlık
hizmetimizle
yardımcı olmak için hizmetinizdeyiz.
Çocukların ve genç insanların günlük yaşamın
zorluklarını aşabilmelerini ve hedeflerine
ulaşmalarını sağlamak için onlara eşlik ederiz.
Sizinle birlikte çalışarak, çocuğunuzun
durumunu değerlendirir, sizinle ve okulla
birlikte çözümler geliştiriz.
Kültürel farklılıkları dikkate alarak, gerekli
yerlerde tercümanlarla birlikte çalışırız.
Okul Psikolojisi Servisinin tüm bilgilendirme
ve danışmanlık hizmetleri sizin için ücretsiz
olup masrafları kanton idaresi tarafından
karşılanmaktaır.

Çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönlerini tespit
etmek amacıyla çocuğunuz okul psikolojisi
kapsamında ödevler verilerek teste tabi
tutulur. Tüm bunlar, çocuğunuzun kendini
rahat hissedeceği bir ortamda gerçekleştirilir.
Çocuğunuzla, sizinle ve okul yönetimi ile
görüşmeler yapılır. Birlikte çocuğunuza daha iyi
bir gelecek sunabilmek amacıyla uygun
çözümler aranır.
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Çocuğunuzun
öğretmeni
çocuğunuzdan
sorumlu Okul ve Eğitim Danışmanlığı Merkezine
irtibatı sağlayabilir. Dilerseniz, doğrudan da
merkeze başvurabilirsiniz.

Vereceğiniz bilgileri onayınız olmadan üçüncü
kişilere iletmemiz yasak olduğundan gizlilik
içinde tutulacaktır.

Türkisch

GEMEINSAM LÖSUNGEN

Ebeveynler, okul ve Okul Psikoloji Servisi
karşılıklı iletişm içerisinde bulunarak çocuk
hakkında bilgi alış-verişinde bulunur.
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SCHUL- UND ERZIEHUNGSBERATUNG

Çocuğunuz ve sizinle birlikte yapılan
görüşmeler için büromuzda bir araya gelinir.

Okul ve Eğitim Danışmanlığı Merkezinin
İrtibat Bilgileri

SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST GRAUBÜNDEN

Okul Psikoloğu Neler Yapar?

