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Çocuğunuz okula gidiyor.
Ve belki sorunları var.
Çocuğunuzun öğrenmede sorunları
var mı? Okumada, yazmada ve hesap
yapmada?

Öğretmenler çoğu sorunlarda
çocuğunuza yardımcı olabilir.
Bazen bazı çabalar yeterli olmayabilir.
Daha çok yardım almak mı
istiyorsunuz.

Çocuğunuz iyi duyuyor mu?

Böylesi durumlarda bize/okul
psikologlarına gelin ve sorun!
Bizler okullarla ve Ebeveynlerle
birlikte çalıṣıyoruz.

Çocuğunuzun diğer çocuklarla ve
yetiṣkinlerle herhangi sorunları var
mı?

Çocuğunuz okuldan korkuyor mu?

Neler yapabiliriz:
• Birlikte sorulara cevap
bulabiliriz.
• Birlikte yeni fikirler üretebiliriz.
• Birlikte çözüm bulabiliriz.

Amaçlarımız:
Çocuklarınız kendilerini iyi hissetmeli
ve iyi öğrenebilmeliler.
Bizler neler yapıyoruz?
Sizlerle ve çocuklarınızla konuṣuyoruz.
Bir tercüman da yanımızda
bulunabilir.

Çocuklarınızı belki okulda da görebilir,
izleyebiliriz.
Özellile ṣunlara dikkat ediyoruz:
• Çocuğunuzun durumu nasıldır?
• Neden sorunları var?
• Ne kadar yapabiliyor?
• Daha neler öğrenmek zorunda?

