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Dinlemek
Yeteneğini göstermek
Kendini güçlendirmek
Oberwallis Sosyal ve Sağlık Merkezi

Okul sosyal hizmet birimi Oberwallisin sağlik merkezine bağli bir organdır, Okullarla direkt çalışir, ve bizim verdiğimiz tüm hizmetler gönülü ve ücretzidır.

Hedeflerimiz:

Bizim ilkelerimiz:

- Biz öğrencilerin kişisel ve sosyal yetenklerini
güçlendiriyoruz.

- Verdığimiz hizmetler basit ve hızlıdır.

- Öğrencileri, velileri ve öğretmenleri
destekliyoruz.
- Okulda iyi bir klima yaratmak için katkıda
bulunuyoruz

- Öğrencilerin refah ve iyiliği, bizim
çalişmararımizin temelidır.
- Öğrencilerle ilgilenen kişilerle işbirliği yaparken,
gelişmeleri birlikte paylaşiyoruz.
- Görüşmelerimizin İçeriğini gizli tutuyoruz.

Önerilerimiz:
… Öğrenciler için
Kafanda bir fikirin mı var ki onu uygulamak istiyorsen? yardıma ihtiyacın var mı, ve ya sadece
bir tevsiye yeter?
Okulda ve ya evde kavga ediyorsun? bazı şeylerle güçlük çekiyorsun? Birileri için endişeli misin?
- Gelde çözümü birlikte arayıp ve İşleri kolaylaştıralım!
… Veliler için
- Eğer çocuklarınizin okul görevlerile ilgili herhangi bir belirsizlik ve sorunlari olursa, bize muraciet
edin biz velilerin en yakın muhatabıyız.
- Okul ile ilgili velilere yardimci oluyoruz, İstediğiniz zaman Okulla görüşün ve sorunlari gidermek için
irtibat kurun.
- İstediğiniz zaman, diğer uzman kuruluşlardan yardım istiye biliriz.
… Okul için
- Öğrencilerin sosyal yetenekleri geliştırmek için her tür uzman alanlarda Öğretmenlere destek
oluyoruz.
- Okul yönetimine, oğretmenlere danışmanlık yapıp, okul ortam ile ilgili tüm konularda destek
veriyoruz.
- Sınıfların sosyal konular ile ilgili, Öğretmenlerle işbirliği içinde olacağız.
- Çalişmalarımızda tüm önlemleri ele aliyoruz.
Fazala bilgi için: www.schulsozialarbeit-nbv.ch

