Какво е CLB?
CLB означава Център за насока на учениците (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). CLB предоставя
на учениците насоки и подкрепа по време на цялото им обучение. Всички училища са свързани
с CLB. CLB функционира независимо от училището. Услугите на CLB са винаги безплатни.
За кого е предназначен CLB?
CLB е предимно за ученика. Това сте Вие! Можете да отидете в CLB със свои въпроси. CLB също
приветства Вашите родители или настойници.
С кого работи CLB?
Партньорството с ученика е първият и основен приоритет на CLB, в допълнение и с родителите.
Вашите опасения са на първо място.
CLB иска да се чувствате добре в училище. Ето защо сътрудничеството с училището е важна част
от насоките, които предоставяме. CLB работи с ученическите училищни консултантски служби
(координатор по грижата или ученически съветник). CLB ще включи също учителите и директора
на училището, ако е необходимо.
Какви въпроси мога да задам на CLB?
Можете да се свържете с CLB за много различни въпроси:
•
•

•
•

•
•

Въпроси относно подкрепата или грижите в училище
Въпроси за образование: избор на програма за обучение, таланти и интереси, бягства от
училище и задължително образование, за прехода от начално към средно образование,
обучение и работа
Здравословни проблеми: растеж и развитие, ваксинации, психично здраве, пубертет,
зрение и слух, хранителни разстройства, зависимост, взаимоотношения и сексуалност
Учебни затруднения: проблеми с четенето или писането, уроците са твърде тежки или
прекалено лесни, езиците са проблематични, или концентрацията, обръщането на
внимание и учебните стратегии са предизвикателство
Социални проблеми: проблеми у дома, тормоз, развод на родителите Ви, как да се
държите с приятелите си, чувствайки се неудобно в собствената си кожа, стрес
…

Как работи CLB?
Можете да се свържете директно с CLB. Или да отидете при служител на CLB, например в
училище, или да го направете онлайн чрез CLBch@t или Onderwijskiezer. Училището също може
да поиска насоката на CLB.

CLB винаги първо ще говори с Вас и/или с Вашия(те) родител(и). Ние слушаме това, което имате
да кажете. След това обясняваме как ще продължим и ще работим с Вас, за да намерите
отговори на Вашите въпроси.
В CLB работят редица хора: психолози, педагози, лекари, социални работници, медицински
сестри и друг персонал. Служителите на CLB работят в екип и редовно обсъждат как да бъде още
по-полезно за Вас. Ние наричаме този екип консултация.
Понякога трябва да включим други, за да Ви осигурим възможно най-добрата подкрепа,
например, за да се постави диагноза или да се предостави помощ. Ние винаги ще обсъдим това
първо с Вас.
CLB има задължение за поверителност. Всичко, което кажете на CLB, остава поверително между
Вас и CLB. CLB не може да споделя тази информация с други лица без причина. Въпреки това, те
могат да го направят в определени ситуации, например с Вашите родители или училище. Те
винаги първо ще се консултират с Вас. Ако наистина сте в опасност, екипът на CLB може да реши
да наруши тази поверителност. Въпреки това, те винаги ще обсъдят това предварително с Вас.
Служителите на CLB са винаги готови да отговорят на всички въпроси относно
конфиденциалността.
Моменти на системен контакт
Очаква се редовно да посещавате CLB за моментите на системен контакт, наричани по-рано
„медицински прегледи“. Родителите също са поканени на първия момент на системен контакт
през предучилищната възраст. Ние използваме тези моменти на системен контакт, за да следим
отблизо Вашия растеж и развитие. Това е и подходящо време за всякакви други въпроси.
Освен това CLB осигурява редовни безплатни ваксинации и ваксини.
Как да стигна до CLB?
•
•
•

Можете да намерите информация за контакт с местния CLB на уебсайта на
Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
Можете също да говорите с CLB анонимно и безплатно. CLBch@t е също за родители. За
работното време посетете www.clbchat.be
За информация относно курсовете на обучение, за това какво да изберете и за различни
тестове за самоконтрол, свързани с интереси, мотивация и стратегия за проучване,
посетете Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be

