Цена:
Све је потпуно бесплатно.
Ко све може да нам се обрати?
•
Родитељи
Обавеза
ћутања:
Ученици основних
средњих
Ми•се обавезујемо
да никоинеће
сазнати школа
то што сте нама испричали.
• ВиУчитељи
и учитељице,
Само
одређујете
коме и штауправа
смемои
сарадници школе
да кажемо.

Rhein-Erft-Kreis
Bedburg

Где нас можете наћи?

Amt für Schule
und Bildung

Pulheim

Bergheim

Elsdorf
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Tel.: 02232/9695-0

ШКОЛСКОМ ПСИХОЛОГУ

Hürth

50321 Brühl
Erftstadt

Brühl
Wesseling

Willy-Brandt-Platz 1

слободу избора.
Обавеза ћутања:
Можете да нам се обратите
Ми се обавезујемо да нико неће
кад год желите, али нико Вас на то не
сазнати
то што сте нама испричали.
присиљава.
Само Ви одређујете коме и шта смемо
да кажемо.
Цена:
Све је потпуно бесплатно.
Обавеза ћутања:
Ми се обавезујемо да нико неће
сазнати то што сте нама испричали.
Само Ви одређујете коме и шта смемо

50126 Bergheim

Где нас можете наћи?

www.rhein-erft-kreis.de

Важно нам је да имате
Ко све може да нам се обрати?
слободу избора.
•
Родитељи
Можете
да нам се
обратите
•
Ученици
основних
и средњих
кад год школа
желите, али нико Вас на то не
присиљава.
•
Учитељи и учитељице, управа и
сарадници школе
Цена:
СвеВажно
је потпуно
бесплатно.
нам је
да имате

Tel.: 02271/8314068
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Ваше дете иде у школу.
Можда има проблема.
Ваше дете можда има проблема
с учењем?
Са читањем, писањем
или математиком?

Ваше дете има проблема
с концентрацијом?

Ваше дете можда има проблема
с другом децом или одраслима?

Да ли се ваше дете плаши школе?

Учитељ или учитељица могу да
помогну код већине проблема.
Али понекад то није довољно.
Потребна вам је додатна помоћ?

Онда се обратите нама,
школским психолозима!
Ми сарађујемо и са школама
и с родитељима.
Како ми можемо да помогнемо?
•
заједно ћемо тражити одговоре
•
заједно ћемо доћи до нових идеја
•
заједно ћемо решавати проблеме

Наш циљ је да вашем детету
буде добро и да може
добро да учи.

Шта ми можемо да урадимо?
Разговараћемо с Вама и с Вашим
дететом уз могуће присуство
преводиоца.

Можда ћемо посматрати
Ваше дете у школи.
Пратићемо:
● како се осећа
● зашто има проблеме
● шта већ уме и зна
● шта још треба да научи

