ما هو CLB؟
يرمز  CLBإلى مركز إرشاد الطلبة ( .)Centrum voor Leerlingenbegeleidingيوفر  CLBللطالب اإلرشاد والدعم طوال فترة
دائما.
الدراسة .جميع المدارس متصلة بـ  .CLBيعمل  CLBبشكل مستقل عن المدرسة .خدمات  CLBتكون مجانية ً
لمن أعد CLB؟
أيضا بوالديك أو أولياء أمورك.
أعد  CLBفي المقام األول للطالب .وهو أنت! توجه بأسئلتك إلى  .CLBيرحب ً CLB
مع من يعمل CLB؟
تمثل الشراكة مع الطالب األولوية األولى والرئيسية لمركز  ،CLBباإلضافة إلى أولياء األمور .شواغلك تأتي أوالً.
يريدك  CLBأن تشعر بالراحة في المدرسة .لهذا السبب يعد التعاون مع المدرسة جزًءا مهما من اإلرشاد الذي نقدمه .يعمل  CLBمع
أيضا المعلمين ورئيس المدرسة ،إذا لزم
خدمات اإلرشاد الطالبي في المدرسة (منسق الرعاية أو مستشار الطالب) .سيشرك ً CLB
األمر.

ما نوع األسئلة التي يمكنني طرحها على CLB؟
يمكنك التواصل مع  CLBللعديد من األسئلة المختلفة:
•

أسئلة حول الدعم المدرسي أو الرعاية.

•

أسئلة حول الدراسة :اختيار برنامج الدراسة ،والمواهب ،واالهتمامات ،والتخلف عن الحضور ،والتعليم اإللزامي ،واالنتقال من
التعليم االبتدائي إلى التعليم الثانوي ،والتعلم والعمل.

•

القضايا الصحية :النمو والتنمية ،واللقاحات ،والصحة العقلية ،والبلوغ ،والسمع والبصر ،واضطرابات األكل ،واإلدمان،
والعالقات والهوية الجنسية.

•

صعوبات التعلم :مشكلة في القراءة أو الكتابة ،أو الدروس صعبة للغاية أو سهلة للغاية ،أو اللغات عسيرة ،أو مركزة ،أو
تعذر االنتباه أو إستراتيجيات الدراسة.

•

القضايا االجتماعية :مشاكل في المنزل ،أو تنمر ،أو طالق والديك ،أو كيفية التصرف أمام أصدقائك ،أو شعورك بعدم
االرتياح في بشرتك ،أو توتر.

•

…

كيف يعمل CLB؟
يمكنك التواصل مع  CLBمباشرةً بنفسك .إما بالذهاب إلى موظف  ،CLBفي المدرسة على سبيل المثال ،أو القيام بذلك عبر

أيضا طلب اإلرشاد من .CLB
اإلنترنت عبر موقع  CLBch@tأو  .Onderwijskiezerيمكن للمدرسة ً

دائما معك و/أو مع أحد والديك (كليهما) أوالً .ننصت إلى ما تريد قوله ،ثم نوضح كيف سنباشر وسنعمل معك للعثور
سيتحدث ً CLB
على إجابات ألسئلتك.
تعمل مجموعة من األشخاص في  :CLBأخصائيون نفسيون ،وتربويون ،وأطباء ،وأخصائيون اجتماعيون ،وممرضات وغيرهم من
فائدة لك .نحن نسمي هذا تشاور الفريق.
الموظفين .يعمل موظفو  CLBفي فرق ويناقشون بانتظام كيف يكونون أكثر ً
دائما
نحتاج
ً
أحيانا إلى إشراك آخرين لتقديم أفضل دعم ممكن لك ،إلجراء تشخيص أو لتقديم مساعدة على سبيل المثال .سنناقش هذا ً

معك أوالً.

سر بينك وبين  .CLBال يجوز لمركز  CLBمشاركة هذه المعلومات
 CLBملزم بمراعاة السرية .أي شيء تخبره لمركز  CLBيظل ا
مع اآلخرين دون سبب .يجوز لهم ،على الرغم من ذلك ،مشاركة المعلومات في مواقف معينة مع والديك أو المدرسة على سبيل
دائما أوالً .إذا كنت حًقا في خطر ،يمكن لفريق  CLBأن يقرر اإلخالل بهذه السرية .ومع ذلك ،سوف
المثال .وسوف يستشيرونك ً
يناقشون هذا األمر معك مسبًقا.
دائما لإلجابة عن أي أسئلة تتعلق بالسرية.
موظفو  CLBمستعدون ً
أوقات االتصال الدوري
أيضا إلى
من المتوقع أن تزور  CLBبانتظام إلجراء االتصال الدوري ،والمشار إليها سابًقا باسم "الفحوص الطبية" .تتم دعوة الوالدين ً
أيضا وقت مناسب
أول اتصال دوري لك ،خالل فترة الحضانة .نستخدم أوقات االتصال الدوري لمراقبة نموك وتطورك عن كثب .هذا ً

ألي أسئلة أخرى قد تكون لديكم.

باإلضافة إلى ذلك ،يوفر  CLBلقاحات وتطعيمات مجانية منتظمة.
كيف أصل إلى CLB؟
•

يمكنك العثور على تفاصيل االتصال بـ  CLBالمحلي الخاص بك على موقع the Onderwijskiezer website:
www.onderwijskiezer.be

•

أيضا .لساعات العمل،
أيضا التحدث مع  CLBبشكل مجهول ومجاني .وهناك موقع  CLBch@tلآلباء واألمهات ً
يمكنك ً

•

للحصول على معلومات حول دورات الدراسة ،وتعلم ما يمكن اختياره واختبارات ذاتية مختلفة تتعلق باالهتمامات ،والدافع

اذهب إلى www.clbchat.be

وإستراتيجية الدراسة ،انتقل إلى www.onderwijskiezer.be :Onderwijskiezer

