
 

 

 

 

CLB چیست؟ 

CLB  مخفف واژه مرکز راهنمای دانش آموز(Centrum voor Leerlingenbegeleiding )است .CLB  راهنمایی ها و پشتیبایی

مستقل از  CLB. در ارتباط هستند CLBتمایم مدارس با یک . های الزم را در طول دوران مدرسه به دانش آموزان ارائه یم دهد

 .همیشه رایگان هستند CLBخدمات . مدرسه عمل یم کند

CLB برای چه افرادی در نظر گرفته شده است؟ 

CLB برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است 
ً
. مراجعه کنید CLBیم توانید با سؤاالت خود به ! این شما هستید که. اصوال

CLB ی یم باشد ی پذیرای والدین یا قیم شما نی   .همچنی 

CLB با چه کسایی کار یم کند؟ 

 .نگرایی های شما در اولویت هستند. بعد از آن والدین قرار دارند است، CLBبا دانش آموز اولویت اول و اصیل  همکاری

CLB ی دلیل است که همکاری با مدرسه بخش مهیم از راهنمایی هایی است که . یم خواهد تا شما در مدرسه راحت باشید به همی 

در . همکاری یم کند( هماهنگ کننده مراقبت ها یا مشاور دانش آموزان)رسه با خدمات مشاوره ای مد CLB. ما ارائه یم دهیم

ی مشارکت یم دهدCLBصورت لزوم   .، معلمان و مدیر مدرسه را نی 

سم؟ CLBچه سؤاالیی را یم توانم از   بیر

ید CLBشما یم توانید برای مطرح کردن سؤاالت متفاوت زیادی با   :تماس بگی 

 درسه یا مراقبتسؤاالیی درباره پشتیبایی م •

،: سؤاالیی درباره مدرسه • انتقال از مقطع  استعدادها و عالیق، ترک تحصیل و آموزش اجباری، انتخاب برنامه مطالعایی

، آموزش و کار  ابتدایی به راهنمایی

، اختالالت خوردن،: مسائل سالمت • ، واکسیناسیون، سالمت روان، بلوغ، بینایی و شنوایی
ی

روابط و  اعتیاد، رشد و بالندگ

 مسائل جنیس

ی • ،: اختالالت یادگی  ی زبان مشکل ساز است،  دروس بسیار سخت یا بسیار ساده هستند، اختالل در خواندن یا نوشیی

ی مشکل ساز هستند تمرکز، اتژی های یادگی 
 توجه و اسیی

، طالق والدین،: مسائل اجتمایع •  رفتار در جمع دوستان، ب مشکالت در خانه، زورگویی
ی

ا خود احساس راحتی نیم  چگونگ

س دارید کنید،  اسیی

• … 

CLB چگونه عمل یم کند؟ 

 با 
ً
ید CLBشما یم توانید خودتان مستقیما در مدرسه مراجعه کنید یا این کار را به  CLBبرای مثال یم توانید یا به کارمند . تماس بگی 

ی یم تواند درخواست راهنمای مدرسه ه. انجام دهید Onderwijskiezerیا  CLBch@tصورت آنالین از طریق   .کند  CLBمچنی 

CLB روند کار و . ما به حرفهایی که دارید گوش یم دهیم. یا والدین شما صحبت یم کند/همیشه اول با شما و 
ی

سپس چگونگ

 .همکاری با شما را تا زمایی که پاسخی برای سؤاالت شما بیابیم، توضیح یم دهیم



 

 

 

 

کارکنان . ز جمله روانشناسان، معلمان، پزشکان، مددکاران اجتمایع، پرستاران و سایر کارکنانا: کار یم کنند  CLBافراد مختلفی در 

CLB ما به این کار مشاوره . به صورت تییم کار یم کنند و به طور منظم در مورد نحوه بهره بردن بیشیی شما، برایتان بحث یم کنند

 .تییم یم گوییم

ین پشتیبایی ها به شما، افراد دیگری را مشارکت دهیم، برای مثال برای تشخیص یا ارائه   برخی اوقات الزم است برای ارائه بهیی

 .ما همیشه این موضوع را اول با شما مطرح خواهیم کرد. کمک

CLB هر آنچه که به . درخصوص محرمانه ماندن اطالعات مسئول استCLB ،ی شما و یم گویید   CLBبی 
ی
به صورت محرمانه باق

اک نیم گذارد CLB. یم ماند ایط خایص این کار را بکند،. بدون دلیل اطالعات را با دیگران به اشیی برای با اینحال ممکن است در شر

یم  CLBتیم اگر به صورت جدی در خطر باشید،. آنها ابتدا با شما در این مورد مشورت خواهند کرد. مثال با والدین شما یا مدرسه

ی کند  تصمیم گی 
ی

ی پیمان محرمانگ  .با اینحال، ما همیشه این موضوع را اول با شما مطرح خواهیم کرد. تواند در خصوص شکسیی

 هستند CLBکارکنان 
ی

 .همیشه آماده پاسخگویی به هر گونه سؤال درباره محرمانگ

 جلسات تماس سیستماتیک

  CLBم با باید برای جلسات تماس سیستماتیک خود به صورت منظ
ً
« معاینات پزشگ»مالقات داشته باشید، این اصطالح قبال

ی جلسه تماس سیستماتیک در طول پیش دبستایی دعوت یم شوند. نامیده یم شد ی به اولی  ما برای نظارت دقیق رشد و . والدین نی 

ی زمان مناستی . نمو شما از این جلسات تماس سیستماتیک استفاده خواهیم کرد برای مطرح کردن هر گونه سؤایل این جلسات نی 

سید  .است که یم خواهید بیر

 .خدمات مایه کویی و واکسیناسیون را به صورت رایگان و منظم انجام یم دهد CLBبه عالوه،

یس پیدا کنم؟ CLBچطور یم توانم به   دسیی

: پیدا کنید the Onderwijskiezer websiteمحیل خود را در وبسایت CLBیم توانید اطالعات تماس مرکز  •

www.onderwijskiezer.be 

ی یم توانید به صورت ناشناس و رایگان با  • . برای پاسخگویی به والدین حاضی است CLBch@t. گفتگو کنید  CLBهمچنی 

 رجوع کنید www.clbchat.beالع از ساعات ارائه خدمات به برای اط

ید و خود آزمون های  • ی در خصوص آنچه که باید فرا بگی  ، یادگی 
برای کسب اطالعات در خصوص دوره های مطالعایی

اتژی ه و اسیی ی ی، به  متفاوت که به عالیق شما مربوط یم شوند، انگی  : رجوع کنید Onderwijskiezerیادگی 

www.onderwijskiezer.be 
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