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مرکز مشاوره و خدمات درمانی و اجتامعی در اوبر والیس

گوش دادن
نشان دادن مهارت
خود را تقویت کردن

خدمات ما:
 ...برای دانش آموزان:
آیا ایده ای دررس دارید که عالقه مند به اجرای آن هستید؟ آیا شام به حامیت احتیاج دارید
و یا فقط به یک مشاوره ساده؟ آیا به موقعیتی سختی برخورده اید؟ احساس میکنی
که تنهایی؟ آیا شام در مورد کسی نگران هستی؟
– خیلی خوب ،پس ما با هم دیگر راه حل ها را یافته و کار را آسانرت خواهیم کرد.
 ...برای والدین:
– در صورتیکه فرزندان تان در انجام وظایف مدرسه ای خود مشکل دارند و شام نیز در برخورد با آنها
مشکل دارید ،پس به ما مراجعه منائید ما بهرتین مخاطب برای شامهستیم.
– درصورت متایل والدین و با گفتگوی مستقیم با آنان ،برای حل مسائل مربوطه با مدارس مشورت
وهمکاری خواهیم کرد.
– در صورت متایل والدین ،ازارگانهای تخصصی دیگرنیزتقاضای حامیت وهمکاری بیشرتخواهیم منود.
 ...برای مدارس:
– ما برای ارتقاء سطح مهارتهای اجتامعی دانش آموزان ،وبا ارائه خدمات تخصصی وحرفه ای خود
درهمکاری و تبادل نظردائم با معلمین خواهیم بود.
– با مدیران ومعلمین مدارس درمورد ساختار فرهنگی مدارس وپویایی کالسها همکاری خواهیم کرد.
– مابامعلامندرموردمسائلاجتامعیدانشآموزاندرمدارسهمکاریوهمچنینباخودکالسهانیزکارخواهیمکرد.
جهت اطالعات بیشرت به این آدرس اینرتنتی مراجه مناییدwww.schulsozialarbeit-nbv.ch : .

مرکز مشاوره و خدمات اجتامعی ما برای مدارس در واقع وابسته به مرکز خدمامات
درمانی واجتامعی اوبروالیس است که مستقیامً با دانش آموزان ومدارس در متاس بوده
والبته خدمات ما همه مجانی واختیاری هستند.
اصول و قواعد ما:

اهداف ما:

– باال بردن سطح مهارتهای فردی واجتامعی
– حامیتهای ما ساده ورسیع هستند.
دانش آموزان در طی دور ٔه آموزش.
– اصوالً رفاه و راحتی دانش آموزان در دستو کار ما قرار دارد.
– مشاوره و حامیت ازدانش آموزان،
– ما درتعامل وهمکاری با رسپرستان دانش آموزان هستیم
والدین و معلامن.
ومتام مسائل را با آنها در میان گذاشته و تبادل نظر میکنیم.
– ما سعی بر این داریم که فضای مناسبی را در
– در همکاریهای خود متاماً بیطرفانه عمل مینامیم.
مدارس برای دانش آموزان ایجاد کنیم.
– محتوای متامی مباحث و گفتگوهای بینا بین محرمانه
خواهد ماند.

