هيئة اإلرشاد التربوي والنفسي والتالميذ األجانب في المدارس التشيكية
هيئات اإلرشاد التربوي والنفسي ،بمثابتها هيئة توجيه مدرسية هي جزء من النظام التعليمي في جمهورية التشيك .1توفر
خدمات إستشارية مجانية لألطفال والتالميذ والطالب بموجب المادة رقم  16من قانون التعليم .يمكن أيضا ً للتالميذ األجانب
اإلستفادة من هذه الخدمات تحت نفس الظروف ،والتالميذ ذوي لغة أم مختلفة ،والتالميذ الذين اليتقنون اللغة التشيكية بشكل
كافي بإعتبارها لغة التدريس وكذلك والديهم (لمزيد من التفاصيل ،أنظر المادة رقم  20من قانون التعليم(.
 يمكنكم اإلستعانة بهيئة اإلرشاد التربوي عندما تحتاجون إلى مساعدة في حل المشاكل المتعلقة بتعليم طفلكم
والتعامل مع متطل بات الحياة في ظل ثقافة مختلفة وظروف معيشة مختلفة.على سبيل المثال مشاكل في الدراسة،
مشاكل تربوية أو مشاكل في العالقات اإلجتماعية ،تقييم إستعداد الطفل لبدء التعليم اإللزامي ،إختيار المدارس
المناسبة إلكمال التعليم .يمكن لمعلم طفلكم أو الطبيب النفسي  /معلم التربية الخاصة أو المرشد التربوي أن
يساعدكم في التواصل مع هيئة اإلرشاد التربوي
 خالل أول جلسة سوف نسألكم عن أسباب زيارة هيئة التوجيه المدرسية.
 يمكنكم الترتيب لزيارة الهيئة بشكل شخصي أو بالهاتف أو بالبريد اإللكتروني.
 إن كنتم التتكلمون اللغة التشيكية ،يجب إخبار هيئة التوجيه المدرسية بذلك لتأمين مترجم.
 يتم توفير الخدمات اإلستشارية دائما ً مع موافقة مسبقة من الزبون ،يتم إعالم الزبون قبل اإلستشارة بجميع القواعد
والقوانين المتعلقة بتوفير الخدمات اإلستشارية.
 أول زيارة في الهيئة تبدأ بجلسة مع الوالدين (أولياء األمور) وبعد ذلك مع الطفل.
 بالنسبة للتالميذ الكبار تبدأ الجلسة معهم مباشرة.
 سنقدم لكم النصائح والدعم في تربية وتعليم طفلكم وسنطرح عليكم وسائل محددة للتعاون مع هيئة اإلرشاد التربوي
وغيرها من المتخصصين و هيئات التوجيه المدرسية وغيرها من المنظمات.
 من األفضل في أول زيارة لهيئة التوجيه المدرسية إحضار النتائج المدرسية مثالً وربما أيضاً تصريحات
األخصائيين واألطباء والخبراء الخ..
 يقدم لكم مكتب التوجيه مساعدة إستشارية ورعاية و خدمات متتالية ،وسنخبركم بكافة الخطوات التي سيقوم بها
مكتب التوجيه بناءاً على موافقتكم المسبقة.
 يرجع قرار اإلستعانة بخدمات الهيئة إلى الزبون نفسه ،يمكن أيضا ً للمدرسة أو لهيئة التوجيه المدرسية أن تنصحكم
بزيارة هيئة اإلرشاد التربوي.
نحن هنا لمساعدة طفلك على تطوير وتعزيز مهاراته وقدراته و اإللتحاق بنجاح بالمدارس التشيكية.
للتواصل مع هيئة اإلرشاد التربوي والنفسي:
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_____________________________
 1التشريعات :القانون رقم  561/2004من موسوعة القوانين ،عن مرحلة ماقبل المدرسة و المدارس اإلبتدائية و الثانوية و المعاهد وغيرها )قانون
التعليم( بصيغته المعدلة الحقا ً؛ المرسوم رقم  72/2005من موسوعة القوانين ،عن توفيرالخدمات التوجيهية في المدارس وهيئات التوجيه المدرسية
بصيغته المعدلة الحقا ً  -بموجب المرسوم رقم 197/2016؛ المرسوم رقم  73/2005من موسوعة القوانين ،عن تعليم األطفال والتالميذ والطالب
ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة واألطفال والتالميذ والطالب الموهوبين  -بموجب المرسوم رقم  27/2016من موسوعة القوانين ،عن تعليم
التالميذ ذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة والتالميذ الموهوبين وغيرها.

قائمة المدارس في اإلقليم لتعليم التالميذ األجانب:
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