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استمعوا إىل
يعرض
يجعل أقوى

عروضنا:
...للتالميذ:
هل لديك أفكار يف رأسك تريد تنفيذها؟ هل تحتاج إىل دعم أو مجرد نصيحة؟ هل لديك خالف يف
املدرسة أو يف املنزل؟ هل تواجه صعوبات ؟ هل تشعر بالوحدة؟ هل تشعر بالقلق حول شخص ما؟
– معاً نسعى إليجاد حلول و نجعلها أسهل!
...للوالدين:
– نحن الجهة التي ميكن للوالدين اللجوء إليها إذا كانت لديهم شكوك حول كيفية التعامل مع األطفال .
– نحث الوالدين للبقاء عىل تواصل مع املدرسة  ،كام ميكننا ،بنا ًء عىل رغبة األهل خالل اجتامع أولياء
األمر املشاركة أو التوسط يف النزاعات مع املدرسة.
– إذا رغب األهل ميكننا ترتيب اتصاالت مع الوكاالت املختصة األخرى.
...للمدرسة:
– نقدم للمعلمني التبادل املهمني فيام يتعلق باملهارات الذاتية و اإلجتامعية للتالميذ.
– نقدم النصح إلدارة املدرسة و املعلمني فيام يتعلق بثقافة املدرسة وإدارة الصفوف.
– بالتعاون مع املعلمني نعمل عىل متابعة القضايا اإلجتامعية يف الصفوف.
– نبذل قصار جهدنا يف العمل و الوقاية.
ملزيد من املعلومات www.schulsozialarbeit-nbv.ch :

العمل اإلجتامعي املدريس هو هيئة إستشارية من املركز الطبي اإلجتامعي يف اوبرفاليس ,
و يعمل مبارشة يف املدارس املحلية .عروضنا طوعية و مجانيه.
مبادئنا:

أهدافنا:

– نقدم الدعم الرسيع و الغري معقد.
– نضع مصلحه الطفل يف أولويات تعامالتنا.
– نعمل برشاكة مع مقدمي الرعايه لألطفال.
– ننقل متطلباتكم بحيادية.
– نناقش مضمون الحديث بكل ثقة.

– نقوم بتعزيز املهارات الشخصية و
اإلجتامعية للتالميذ.
– نقدم الدعم و النصح للتالميذ واملعلمني
وأولياء األمور.
– نقوم باملساهمة يف خلق مناخ جيد يف
املدرسة.

		

