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Вашето дете ходи на училище.
Може би то има проблеми.
Вашето дете има проблеми с
ученето?
При четене, писане или смятане?

При много от проблемите учителят
или учителката може да помогне.
Понякога това не е достатъчно.
Имате ли нужда от повече помощ?

Тогава се обърнете към нас Вашето дете не е в състояние да
изслушва?

Нашата цел:
Вашето дете да се чувства добре и
да може да учи добре.
Какво правим ние?
Ние разговаряме с Вас и Вашето
дете.
Можем да разговаряме с помощта
на преводач или преводачка.

училищните психолози и
психоложки!
Ние работим заедно с училищата и

Вашето дете има проблеми с други
деца или възрастни?

Вашето дете се страхува от
училището?

родителите.

Можем да наблюдаваме Вашето
дете в училище.

Какво можем да направим?
• заедно да намерим отговори

Наблюдаваме следното:
•
Как се чувства Вашето дете?

• заедно да мислим за нови идеи

•

Защо то има проблеми?

•

•

Какво знае и може вече

Заедно да решаваме
проблемите

Вашето дете?
•

Какво още трябва да научи?

