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ثبت نام
مرکز مشاوره روانشناسی دانشکده وارندورف
خیابان 55 Düstern
وارندورف 48231

بی طرفانه ،رایگان و داوطلبانه و مورد اعتماد همگان می
باشند

تلفن0 25 81 - 53 42 42 :

مشاوره و روانشناسی مدرسه
مخصوص معلمان ،دانش آموزان ،و والدین و
کارمندان نظام آموزشی

فکس0 25 81 - 53 42 49 :
schulberatung@kreis-warendorf.de
www.schulberatung.kreis-warendorf.de
دبیرخانه (خانم  )Füchtenkötterهر روز  11.30 8:00باز

ما از شما حمایت میکنیم از طریق:
• مشاوره
• تسهیل دوره مذاکرات گروهی ،یعنی با معلمان ،والدین و 		
سایر طرف های درگیر

است.

Farsi

خدمات ما به شما...

ما فرم ثبت نام و یا اطالعات شما را با کمک همین تماس تلفنی
دریافت میکنیم .همچنین می توانید با وب سایت ما این اطالعات
را در میان بگذارید.

• نظارت بر روابط آموزشی منابع گرا
• کار با امکانات آموزشی ،اجتماعی و درمانی
• نظارت و ارزیابی روندها

لطفا در صورتی که پاسخگو نبودیم؛ یک پیام روی دستگاه پیغام
گیر بگذارید ،در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
تاریخ :سپتامبر 2016

• مربیگری و مدیریت مدرسه
• گفتگو و آموزش
• پشتیبانی از گروه های کاری

www.kreis-warendorf.de

خدمات ما به شما...

خدمات ما به شما...

دانش آموزان:

معلمان:

• آیا می خواهید در مدرسه ی خود با دانشکده در راستای 		

• آیا می خواهید از اظهار نظرهای مربوط به خدمات

توسعه و اجرای برنامه های جدید کار کنید؟

آموزشی خود مطلع باشید؟

• آیا میخواهید از حضور یک مربی بهره مند شوید؟

• آیا می خواهید راه حلی برای کنار آمدن با چالش های

• آیا میخواهید از کسی در مدیریت بحران های مدرسه کمک
• آیا میخواهید برنامه کاری مدرسه خود را تغییر دهید؟
کودکان و جوانان جدید شرکت داشته باشند؟

		

رفتاری دانش آموزان پیدا کنید؟

بگیرید؟

• آیا می خواهید در برنامه های آموزشی مدرسه ی شما

		

		

خدمات ما به شما...
دانش آموزان:

• آیا می خواهید بر روی تعادل کار و زندگی خود کار کنید؟
• آیا می خواهید راه های تشویقی آموزش را بدانید؟

• آیا حین برخورد با همکالسی یا معلمان خود استرس دارید؟

کارمندان شاغل در نظام آموزشی:

• چگونه می توانید در مدرسه احساس راحتی بیشتری داشته 		

• به مشاوره در مورد یک دانش آموز  /کالس نیاز دارید؟

باشید؟
• چگونه می توانید با موفقیت بیشتری مطالب را یاد بگیرید؟

پدر و مادران:
• چگونه می توانید از فرزند خود در یادگیری مطالب حمایت
کنید؟
• چگونه می توانید همراه با معلمان تمام حواس خود را بر مسیر
موفقیت فرزند خود در یادگیری مطالب متمرکز کنید؟
• فرزند شما دوست دارد از چه طریقی به مدرسه برود؟
• اگر فرزند شما مورد آزار واقع شد ،چه کاری می توانید انجام
دهید ؟
• چگونه میتوانید یک مدرسه مناسب برای فرزند خود پیدا کنید؟
طول روز نیاز دارید؟

• دوست دارید افکار خود را در مورد کار با همکاران تان 		
تبادل کنید؟
• دوست دارید مهارت های خود را بهبود دهید؟
• آیا میخواهید در مورد نحوه دستیابی به موفقیت در رشته
کاری خود با دیگران تبادل نظر کنید؟
• آیا دوست دارید به عنوان یک مددکار اجتماعی مدرسه کار
کنید؟
• آیا به یک اظهار نظر حرفه ای در مورد کارتان در مدرسه
در طول روز نیاز دارید؟

