CLB хIун ю?
CLB бохург «Дешархошна гIо даран центр» бохург ду.(Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Цо
дешархошна гIо-накъосталла до уьш школехь доьшуш мел бу. Массо школа CLB-ца йоьзна ю.
делахь CLB школашна муьтIахь яц. ХIокху центро шен гIуллакхаш даиманна бесплатно до.
CLB хьаьнна лерина ю?
CLB хьалхарчу рогIехь дешархошна лерина ю. Вуьшта аьлча хьуна! Хьо хIоккхе ван мегар ду хьайн
хаттарш дохьуш. ХIоккхахь иштта хазахетарца тIелоцур бу хьан дай-наний, я верасаш.
CLB хьаьнца болх беш ю?
CLB-н хьалхара, коьрта хьалхе – дешархошца, иштта церан деца-ненаца юкъаметтиг дIакхехьар
ю. Коьрта Iалашо хьан проблемаш кхочушъяр ю.
Центран белхалой хьуна школехь атта хилийта гIерташ бу. Цундера школаца юкъаметтиг лелор –
иза гIо даран коьрта дакъа ду, оха деш долу. CLB болх беш ю школин дешархошан
консультативни службанашца (гIо деш волу координатор, я школин консультант). CLB-но иштта
оьшуш хилахь школера хьехархой, директорш юкъаозабо.
Муьлхачу хаттаршна жоп лура ду CLB-ехь?
Центре тайпа-тайпанарчу хаттаршца ваха мега:
•
•

•

•

•
•

школо гIо-накъосталла дан оьшуш долу хаттаршца;
школьни образованех лаьцначу хаттаршца: дешаран программа харжар, похIмалла,
интерес, урокашна юкъаравийлар иштта декхарийлахь йолу образовани; юьхьанцарачу
школера юккъерачу школе ваккхар, хьехар а, болх а;
могшаллин проблемашца: дегI даккхар а, кхиар а, привиканаш, синIаткъаман могшалла,
стен-боьршаллин кхиар, гар, хазар, чуо галъялар, наркотикашца воьзна хилар,
юкъаметтигаш, сексалла;
Iаморехь йолчу халонашца: язъярца, я ешарца йолчу проблемашца, тIех хала, я тIех атта
урокаш, арахьара меттанаш Iаморан проблемаш, тергам тIебагIийта хаар, тидам а,
Iаморан стратеги а;
социальни проблемашца: цIахь йолу проблемаш, питIан тийсар, хьийзор, да-нана
дIасакъастар, накъосташци муха лела веза, шен дегIехь хиларех хала хилар, стресс;
Кхин дуккху хIуманаш.

CLB-но болх муха беш бу?
Хьо хьой ва мегар ду CLB чу. Цулла сов CLB-н белхалочуьнга вист хила мегар ду, масала школехь,
я онлайн, CLBch@t-чухула, я Onderwijskiezer-чухула. Иштта школо деха мегар CLB-га гIо дар.

CLB-н белхалоша даиманна кийча хира бу хьоца, я хьан деца-ненаца къамел дан. Оха ла духу шу
хIун ала гIерта. ТIаккха оха кхета во кхидIа дийра долчунах, цхьани болх бо, массо хаттаршна
жоьпаш карорхьамма.
CLB-хь болх беш тайп-тайпана нах бу: психологш, хьехархой, лоьраш, социальни белхалой,
лоьрайижарий, иштта кхиболу белхалой. CLB-н белхалой тобаншкахь охьа ховше даиманна
дуьйцуш бу хьуна пайден кхин хIун дан мегар дари-те бохуш. Оха цуьнах тобанийн консультаци
олу.
Цхьа наггахь оха кхин нах юкъаозо безаш хуьлу, хьуна тоьлла гIо хилитархьамма, масала диагноз
хIотто, я гIо дан. Оха иштта хIума даиманна цкъа хьалха хьоца дуьйцу.
Центран тIяхь ду хьан къайленаш ларъяр. Ахьа CLB-хь мел эрадериг хьуна а, центран
белхалочунна а юкъахь дуьсура ду. CLB-но буьйцила яц и хаамаш цхьа доккха бахьана делахь
бен. Делахь а цхьа наггахь иза ца дича цадолуш хила мега, масала хьан дега-ненега я школега и
хаамаш дIабала. Делахь цкъа хьалха хьан пурба доккхур ду. Нагахь санна хьуна баккъалла а
кхерам хилахь, CLB-н командо сацам бина и къайле йохо мега. Делахь а ишт хIума дале цаьра и
сацам цкъа хьалхе хьоьца буьйцу.
CLB-н белхалой даиманна кийча бу хьан муьлхха а къайленех лаьцна долу хаттаршна жоьпаш
дала.
План хIоттийна эхар.
Хетало, хьо даиманна CLB оьхур ву аьлла. И визиташ, план хIоттийна вар аьлла евзаш йолу, хьалхе
«медицински таллам» олуш яра. Да-нана а кхойкху дуьххьарлерачу планови схьабахкаре
дошкольни Iамор долучу хенахь. Оха и планови эхар лела до хьан дегI даккхар а, кхиар а дикка
тидам беш латторхьамма. Иза иштта дика йогIуш меттиг ю хьан кхидолу хаттарш дала а.
Цулла сов CLB-но планови бесплатни привикаш йо
CLB кара муха йийр ю?
•
•

•

Хьуна церан меттигерачу отделенех лаьцна контактни хаамаш карор бу CLB-н сайта чохь
Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
Цулла сов, CLB-ца къайлаха, бесплатно къамел дан ло чат чухула. CLBch@t иштта дайшнаношна а лелон мегаш ю. Белхан сахьташ довзархьамма веб-сайт www.clbchat.be чу
довла.
Iаморан курсашшех лаьцна хаамаш, харжарах лаьцна, тайпа-тайпана тесташ,
интересашца йоьзна йолу, Iаморна шовкъе хиларх, лаамех лаьцна, хокху
www.onderwijskiezer.be сайта чохь каро йиш хира ю.

