Arabe

لمن
خدماتنا في مجال التقويم اللفظي ،علم النفس والحركية النفسية مخصصة للتالميذ من (الساعة  1hإلى
الساعة " ) 11hروضة األطفال-التعليم اإلبتدائي-التعليم اإلعدادي".

خدماتنا
علم النفس
يمكن لعلماء نفسيين مساعدة التالميذ الذين يواجهون صعوبات:
لتعلم (القراءة ،الكتابة ،الحفظ ،التركيز )...
•
السلوك (الخجل ،اإلثارة واإلضطراب)... ،
•
في التحكم وضبط العواطف
•
في العالقات (العدوانية ،مشاغب ومشاجر ،رفض التالميذ اآلخرين)... ،
•
في األسرة (العالقة مع اآلباء ،األخوات واإلخوان ،اإلنفصال عن اآلباء واألمهات،
•
الحداد)... ،
من خالل القيام بفحص لفهم أفضل ألصل المشكلة ومصدرها
•
من المهم أن نعلم أن العلماء النفسيين:
يقترحون حلوال ،ولكن ال يتخذون القرارات
•
يمكن أن يساعدوا في بعض الحاالت حيث هناك الكثير من المعاناة
•
يمكن أن يساعدوا التالميذ في التعلم المدرسي
•
يمكن أن يقدموا نصائح أيضا لآلباء والمعلمين
•
على رهن اإلشارة للقاء اآلباء لتبادل اآلراء
•
علم الحركية النفسية
يمكن لعلماء نفسيين أن يساعدوا التالميذ الذين يعانون من صعوبات:
في الحركات ،في التوازن ،في تنسيق اإليماءات... ،
•
توتر العضالت (البطء ،حركات لينة أو على العكس حركات قوية ،متقطع ،إندفاعي)
•
الجنبية (يتردد في الكتابة بين اليد اليسرى أو اليمنى ،يخلط بين يساره ويمينه)
•
التوجيه في الفضاء (ال يمكن له إعادة إنتاج رسم أو بناء ،ال يمكن له العثور على مكان
•
على خريطة)
التوجيه في الزمان (يخلط ما هو قبل وما هو بعد ،ال يعرف الزمان الظرفي في اليوم،
•
األسبوع ،إيقاعات)... ،
النقص في الثقة
•
في الرسوم البيانية (الكتابة بطريقة مقروءة)
•
في التحكم وضبط العواطف
•
التقويم اللفظي
يمكن لإلختصاصيين في التقويم اللفظي مساعدة التالميذ الذين لديهم صعوبات:
للتعبير عن أنفسهم (بالفرنسية وبلغهم األم)
•
نطق بعض الكلمات أو األصوات
•
لتركيب الجمل بطريقة صحيحة
•
لتعلم مفردات جديدة
•
لفهم ما يقال لهم شفويا
•
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التأتأة والتمتمة
•
لتعلم القراءة وفهم النص
•
في القدرة على كتابة نص (إمالئي)
•
التفكير والمنطق في الرياضيات
•
إضطراب اإلبتالع واإلزدراد (يتم اإلبالغ عن األطفال من طرف الطبيب المقوم
•
لألسنان المعوجة)
اإلختصاصيين في التقويم اللفظي ،العلماء النفسيين وأطباء الحركية النفسية هم ملزمون بالسرية
المهنية ،وال يمكنهم إبالغ وتقديم المعلومات الالزمة للمعلمين إال بموافقة الوالدين.
كيفية تقديم الطلب
لتقديم طلب الحصول على المساعدة في عالج النطق ،والطب النفسي والحركية النفسية ،فمن الضروري
أو على الموقع www.slppi.chملء اإلستمارة (بيان التبليغ) التي توجد على الموقع
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/services-de-logopedie-psychologie-etpsychomotricite.

يمكنك أيضا التحدث إلى معلم طفلك أو المعالجين (اإلختصاصيين في التقويم اللفظي ،العلماء
النفسيين وأطباء الحركية النفسية) في المدرسة حول كيفية ملء اإلستمارة (بيان التبليغ).
يجب عليك بعد ذلك إرسال اإلستمارة إلى العنوان التالي:
SLPPI
Rte de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

إذا كان طلب المساعدة في عالج النطق وتقويم اللفظ ،وعلم النفس أو الحركية النفسية مقبوال من قبل
إدارة  ،SLPPIفإن الخدمة ستكون بالمجان وسوف تتلقى تأكيدا خطيا .لإلستفادة من خدمة في
الطب النفسي أو التقويم اللفظي ،يجب عليك اإلتصال بالمعالجين .فيما يخص الحركية النفسية
سوف يتصل بك المعالجون أنفسهم للحصول على خدماتهم.
كيف تتم اإلجراءات:
بصفة عامة ،سيقوم المعالجون أوال بإجراء تقييم للوضع وتحليله .ووفقا لنتائج التقييم ،سوف يقترح
برنامجا لمتابعة الحالة.
الترجمة والمساعدة في التفسير
إذا كنت ال تتكلم أو تفهم ما يكفي من الفرنسية ،يمكن للمعالجين (اإلختصاصيين في التقويم اللفظي،
العلماء النفسيين وأطباء الحركية النفسية) توفير مترجم يتكلم لغتك لمساعدتك.
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المعالجون في مدرسة طفلك (مدرسة ).Noréaz Ponthaux Prez-vers-Noréaz
إذا كنت بحاجة إلى معلومات ،يمكنك اإلتصال مباشرة:
السيدة  Ulpia Gheorghitaطبيبة تقويم النطق واللفظ ،في الرقم 026 470 04 32
السيدة  ، Isabelle Edyeطبيبة نفسانية ،على الرقم 026 470 04 32 :
السيدة Célia Nicoletوالسيدة ، Christel Bruandطبيبتا الحركية النفسية في الرقم026 407 38 66 :
(يوجد مقرالخدمة ألطباء الحركية النفسية في فيالر-سور-غالن)
اإلستقباالت ،سكرتارية 026 407 38 62 :SLPPI
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