
 
 

 

CLB гэж юу вэ? 

CLB нь Оюутны Удирдамжийн Төв (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) гэсэн утгыг илэрхийлдэг. 

CLB нь оюутнуудад суралцах явцад нь удирдамж ба дэмжлэгийг үзүүлдэг юм. Бүх сургуулиуд CLB-

тэй холбогдсон байдаг. CLB нь сургуулиас тусдаа бие даан үйл ажиллагаа явуулдаг. CLB 

үйлчилгээнүүд нь үргэлж үнэгүй байдаг билээ. 

CLB хэнд зориулагдсан бэ? 

CLB нь үндсэндээ оюутнуудад зориулагдсан. Оюутан гэхээр та гэсэн үг! Танд асуулт байвал CLB-д 

хандаж болно. CLB нь мөн танай эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчдыг хүлээж авдаг. 

CLB хэнтэй ажилладаг вэ? 

Эцэг эхээс гадна, оюутантай хамтран ажиллахад CLB гол ач холбогдол өгдөг. Таны асуудал эн 

тэргүүнд байх болно. 

CLB таныг сургууль дээрээ тав тухтай байгаасай гэж хүсдэг. Энэ нь сургуультай хамтран ажиллах 

нь бидний үзүүлдэг удирдамжийн чухал хэсэг болдог шалтгаан юм. CLB сургуулийн оюуны зөвлөх 

үйлчилгээ (тусламжийн зохицуулагч ба оюутны зөвлөх)-тэй хамтран ажилладаг. Мөн 

шаардлагатай бол CLB багш нар болон сургуулийн захирлыг оролцуулдаг. 

Би CLB-ээс ямар асуулт асууж болох вэ? 

Та олон төрлийн асуудлаар CLB-тэй холбогдож болно: 

• Сургуулийн дэмжлэг эсвэл тусламжийн талаарх асуултууд 

• Суралцах явцын талаарх асуултууд: сургалтын хөтөлбөрийн сонголт, авъяас ба сонирхол, 

албадан ба заавал суралцах боловсрол, багаас дунд боловсролд шилжих үйл явц, 

суралцах ба ажиллах 

• Эрүүл мэндийн асуудлууд: өсөлт ба хөгжил, вакцинжуулалт, сэтгэцийн эрүүл мэнд, 

бэлгийн бойжилт, хараа ба сонсгол, хоолны зохицуулалтын эмгэг, донтол, харилцаа 

болон бэлгийн харилцаа 

• Суралцах бэрхшээл: унших ба бичихэд гарах асуудал, хичээл хэт хүнд эсвэл хэт хялбар 

байх, хэлний бэрхшээл, эсвэл төвлөрөх бэрхшээл, анхаарал хандуулах ба суралцах 

стратеги нь бэрхшээлтэй байх 

• Нийгмийн асуудлууд: ар гэрийн асуудал, гадуурхах, эцэг эх тань гэр бүл цуцлах, 

найзуудынхаа хажууд хэр байх, өөрийн биед таатай бус байх, стресс 

• ... 

CLB хэрхэн ажилладаг вэ? 



 
 

 

Та CLB-тэй өөрөө шууд холбогдож болно. Нэг бол сургууль дээрх CLB-ийн ажилтантай уулзах, 

эсвэл CLBch@t ба Onderwijskiezer-ээр дамжуулан онлайнаар уулзах. Сургууль нь мөн CLB 

удирдамжийн хүсэлтийг гаргаж болно. 

CLB нь үргэлж тантай болон таны хамтрагч(ид)тай түрүүлж ярилцах болно. Бид таны хэлэх 

зүйлийг сонсох болно. Дараа нь бид таны асуултанд хариулт олохын тулд хэрхэн үргэлжлүүлэх, 

тантай яаж ажиллахыг тайлбарлах болно. 

CLB дээр төрөл бүрийн хүмүүс ажилладаг: сэтгэл зүйчид, сурган хүмүүжүүлэгчид, эмч нар, 

нийгмийн ажилтнууд ба бусад ажилтнууд. CLB-ийн ажилтнууд багаар ажиллаж, танд яаж илүү их 

тус болох талаар байнга ярилцдаг. Бид үүнийг багийн зөвлөгөө гэж нэрлэдэг. 

Заримдаа бид танд хамгийн сайн боломжит дэмжлэг, тухайлбал онош гаргах эсвэл туслалцаа 

үзүүлэх зэргийг өгөхийн тулд бусдыг оролцуулах хэрэгтэй болдог. Бид юун түрүүнд үүнийг тантай 

ярилцах болно. 

CLB нь нууц хадгалах үүрэг хүлээдэг. Таны CLB-д хэлсэн бүхэн та болон CLB-ийн хооронд нууц 

хэвээр үлдэнэ. CLB нь шалтгаангүйгээр энэ мэдээллийг бусадтай хуваалцахгүй. Гэхдээ зарим 

тохиолдолд, тухайлбал таны эцэг эх эсвэл сургуультай мэдээллийг хуваалцаж магадгүй. Юун 

түрүүнд тантай үүнийг зөвлөлдөх болно. Хэрэв та үнэхээр аюулд орсон бол, CLB баг энэхүү нууц 

хадгалахыг зөрчихийг шийдэж болно. Гэхдээ, тэд үргэлж тантай урьдчилан үүнийг зөвлөлдөх 

болно. 

CLB-ийн ажилчид нь хэзээд нууц хадгалах талаарх аливаа асуултанд хариулахдаа бэлэн байх 

болно. 

Системтэйгээр харилцах мөч 

Өмнө нь 'эмнэлгийн үзлэг' гэж тодорхойлсон системтэйгээр харилцах мөчийн хувьд та CLB-д 

байнга зочлох болно. Эцэг эх нь мөн сургуулийн өмнөх сургалтын үеэр анхны системтэйгээр 

харилцах мөчид уригдах болно. Бид эдгээр системтэйгээр харилцах мөч гэснийг таны өсөлт ба 

хөгжлийг ойроос хянаж байхын тулд ашигладаг. Энэ нь мөн танд өөрт байгаа аливаа асуултандаа 

хариулт авахад тохиромжтой үе юм. 

Үүн дээр нэмээд, CLB нь байнгын үнэгүй вакцинжуулалт ба тарилгыг хийдэг. 

Би хэрхэн CLB-д хандах вэ? 

• Та өөрийн орон нутгийн CLB-ийг the Onderwijskiezer website хаягаар орж харилцах 

мэдээллийг нь олж болно: www.onderwijskiezer.be 

• Мөн та CLB-тэй нэрээ нууцлан, үнэ төлбөргүй чатлаж болно. CLBch@t нь эцэг эхчүүдэд ч 

зориулагдсан. Нээлттэй цагийн хувьд, дараахь хаяг руу орж үзээрэй. www.clbchat.be 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/clb/clb_zoek.php
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.clbchat.be/


 
 

 

• Сургалтын курс, юу сонгохоо сурах, сонирхол, мотиваци ба суралцах стратегитай 

холбоотой өөрөө-хийх хэд хэдэн тест зэрэг мэдээллийн хувьд, дараахь хаяг руу орж 

үзээрэй. Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be 

 

http://www.onderwijskiezer.be/

