Türkisch

Schulsozialarbeit
Primarschule Affoltern am Albis

Beratung und Unterstützung rund um die
Schule für Kinder, Eltern und
Lehrpersonen
In Zusammenarbeit mit:

Okul Sosyal Danışmanlığı nedir ve kimler
ilgi alanına girer.

sadece sınıflar için proje veya faaliyetlerine
destek verir onlara öncülük edebilir.

Nützliche Telefon Nummern / Links

Okul Sosyal Danışmanlığı; öğrenciler,
veliler, öğretmenler ve okullar için bir
danışmanlık ve yardım hizmeti veren
kuruluştur.

Okul Sosyal Danışmanı nasıl çalışır?

Elternnotruf
0848 35 45 55
kjz Affoltern
043 259 93 00
Erziehungsberatung Affoltern
043 259 93 53
Pro Juventute Beratung und Hilfe für Kinder 147

Öğrenciler burada çabuk, problemsiz
yardım ve destek almaktadırlar. Sosyal
Danışmanlık; korkular, endişeler,
sürtüşmeler ve birlikte yaşamın getirdiği
sorunlarla ilgili konularda, yalnız veya
gruplar halinde hizmet sunmaktadır.
Bundaki amaç, durumu tam olarak
muhakeme etmek ve birlikte çözümler
aramaktır.
Veliler, çocuklarının gelişimiyle ilgili
endişeleri varsa veya onların okuldaki
durumlarından dolayı rahatsız oluyorlar ise,
Okul Sosyal Danışmanlığına başvurabilirler.
Okul Sosyal Danışmanı, sorunları çözmede
yardımcı olabilir. Zira danışman, bir çok okul
problemlerini ve gelişim sorunlarını
bilmekte, bu konudaki yardımcı olabilecek
uzman kurumları tanımaktadır.

Okul Sosyal Danışmanı, okul bünyesinde
bulunur. Büro çalışma saatleri bellidir veya
telefonla da ulaşılabilir. İletişim kurmak çok
basittir.
Kural olarak, tek kişi danışmanlık hizmeti
isteğe bağlıdır. İlk başvuru öğretmen
tarafından ayarlanabilir.
Bu hizmet karşılıklı güvene dayanır. Okul
Sosyal Danışmanları başkalarına bilgi
vermemekle yükümlüdürler.

Okul Sosyal Danışmanı, bütün bir okul veya

Regionale Jugendberatung Affoltern
www.contact-jugendberatung.ch
Gewalt und Opferhilfe
www.castagna-zh.ch (Fachstelle sex. Ausbeutung)
www.jugenddienst.zh.ch (Jugendintervention Kapo ZH)

Die Schulsozialarbeiterinnen
der Primarschule Affoltern am Albis
Für Schuleinheit

Für Schuleinheit

Stigeli / Chilefeld & Zwillikon

Butzen / Semper

Susanne Bleuler

Katja Nurmi

Schulhaus Stigeli
Büro Zimmer 7
078 864 09 90

Schulhaus Semper
Büro Zimmer 5
079 505 79 96

schulsozialarbeitchst@psa.ch

schulsozialarbeitbuse@psa.ch

Hizmetler ücretsizdir.
Veliler, hangi zamanlarda Okul Sosyal
Danışmanlarına başvurabilirler?
Siz eğer çocuğunuzun gelişme sürecinden
endişe duyuyorsanız veya bir konuda
gerçekten rahatsızlik duyorsanız.
En iyisi fazla geç kalmadan, erkenden..

Öğretmenler, tek kişi veya gruplar halindeki
öğrencilerin ciddi sorunlarını Okul Sosyal
Danışmanı ile konuşabilirler. Her türlü
durumda, sorunlar birlikte ele alınıp
çözümler üretilir.

Information und Beratung

Bir kere fazla olması bir kere az olmasından
daha iyidir diyerek!
Okul Sosyal Danışmanı`na başvurmak
için her defasında büyük bir sorun
olmasını beklemek gerekmez!

