מה זה ?CLB
 CLBמשמעו "מרכז הכוונה לתלמיד" ( .)Centrum voor LeerlingenBegeleidingהמרכז מספק הכוונה לתלמידים ותומך
בהם במהלך תקופת הלימודים .כל בתי הספר מקושרים ל CLB .CLB-מתפקד כגוף עצמאי שאינו תלוי בבית ספר כלשהו.
השירותים של  CLBניתנים בחינם ,בכל עת.
למי מיועד מרכז ההכוונה ?CLB
 CLBמיועד בראש ובראשונה עבור התלמיד .את/ה! תוכל/י לפנות ל CLB-בכל שאלה CLB .מקדם בברכה גם את הוריך או
האפוטרופוס/ית שלך.
עם מי עובד מרכז ?CLB
שותפות עם התלמיד היא הראשונה בסדר העדיפות של  ,CLBבנוסף על השותפות עם ההורים .דאגותיך הן הראשונות בתור.
 CLBרוצה שתרגיש/י בנוח בבית הספר .לכן ,שיתוף הפעולה עם בית הספר מהווה חלק חשוב בהכוונה שאנו מספקיםCLB .
פועל בשיתוף פעולה עם שירותי הייעוץ לתלמיד של בתי הספר (מתאם הסיוע או היועץ לתלמיד) CLB .מערב גם את המורים
ואת מנהל בית הספר במידת הצורך.
אילו שאלות אפשר לשאול את ?CLB
תוכל/י ליצור קשר עם  CLBבנוגע לשאלות רבות ושונות:
•
•
•
•
•
•

שאלות לגבי תמיכה או סיוע בבית הספר
שאל ות הנוגעות ללימודים :בחירת תכנית לימודים ,כישרונות ותחומי עניין ,היעדרות וחינוך חובה ,מעבר מבית הספר
היסודי לתיכון ,לימודים ועבודה
ענייני בריאות :גדילה והתפתחות ,חיסונים ,בריאות הנפש ,גיל ההתבגרות ,ראיה ושמיעה ,הפרעות אכילה,
התמכרויות ,קשרים ויחסי מין
קשיי למידה :בעיות בקריאה או כתיבה ,השיעורים קשים מדי או קלים מדי ,השפות בעייתיות ,קשיים בריכוז ,קשיים
בתשומת לב ואסטרטגיות למידה
ענייני חברה :בעיות בבית ,התנכלויות ,הורים מתגרשים ,כיצד להתנהג ליד חברים ,אי נוחות גופנית ,מתח
…

איך פועל ?CLB
תוכל/י ליצור קשר עם  CLBבעצמך באופן ישיר .באפשרותך לפנות לנציג של  ,CLBבבית הספר למשל ,או בצורה מקוונת דרך
כתובות האינטרנט  CLBch@tאו  .Onderwijskiezerגם בית הספר רשאי לבקש מ CLB-הכוונה.
 CLBתמיד ידבר תחילה עמך ו/או עם הוריך .אנו מקשיבים לכל מה שיש לך לומר .לאחר מכן ,אנו מסבירים איך אנחנו מתכוונים
להמשיך ולעבוד איתך כדי למצוא תשובות לשאלות ששאלת.
ב CLB-עובדים אנשים מתחומים רבים :פסיכולוגים ,אנשי חינוך ,רופאים ,עובדים סוציאלים ,אחיות ואנשי צוות אחרים.
העובדים של  CLBפועלים בצוותים ודנים באופן קבוע על הדרך שבה ניתן לעזור לך בצורה טובה עוד יותר .אנו קוראים לשיחות
הללו "דיוני צוות".

לעתים אנו צריכים לערב גם גורמים אחרים כדי לספק לך את התמיכה הטובה ביותר ,כמו למשל ,לקבוע אבחנה או לספק סיוע.
בכל מקרה אנו נדון בכך ,תמיד ,קודם כל איתך.
 CLBמחוייב לשמור על סודיות .כל מה שתספר/י ל CLB-נשמר בסוד בינך ובין  CLB .CLBאינו רשאי לשתף את המידע הזה עם
אחרים ללא סיבה מוצדקת .במצבים מסוימים ,מכל מקום ,אנו עשויים לשתף אותו עם הוריך או עם בית הספר .אולם תמיד
נתייעץ תחילה אתך .אם את/ה נמצא/ת בסכנה ממשית ,צוות  CLBיוכל להחליט להפר את חובת הסודיות .על כל פנים ,גם
במקרה כזה ,הצוות ידון אתך בכך מראש.
העובדים ב CLB-מוכנים תמיד לענות על כל שאלה שתהיה לך בעניין הסודיות.
פגישות קשר קבוע
אנו מצפים שתבקר/י ב CLB-באופן קבוע כדי ליצור "פגישות קשר קבוע" ,שנקראו קודם "בדיקות רפואיות" .ההורים מוזמנים
אף הם לפגישת הקשר הקבוע הראשונה ,בתקופת הגן .אנו משתמשים בפגישות הקשר הקבוע כדי לעקוב מקרוב אחר גדילתך
והתפתחותך .זהו גם זמן טוב לשאול בו את כל השאלות שיש לך.
נוסף על כך CLB ,מספק חיסונים והרכבות בחינם ובאופן קבוע.
איך מגיעים אל ?CLB
•
•
•

פרטים על סניף  CLBהקרוב לביתך תוכל/י למצוא בכתובת האתר שלנו בכתובת האתר שלנו :
www.onderwijskiezer.be
ניתן גם לשוחח בצ'אט עם  ,CLBבלי להזדהות וללא תשלום CLBch@t .הוא גם בשביל ההורים .לפירוט שעות
הפתיחה שלנו ,היכנס/י לאתר www.clbchat.be
למידע על קורסי הכשרה שילמדו אותך מה לבחור ולמבחנים עצמיים שונים הקשורים לתחומי העניין שלך ,הרצון
ללמוד ואסטרטגיות למידה ,היכנס/י לאתר www.onderwijskiezer.be :Onderwijskiezer

