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 لمن 
 11للتالمیذ من (ساعة إلى  التقویم اللفظي، علم النفس والحركیة النفسیة مخصصةخدماتنا في مجال 

 عدادي".التعلیم اإل-بتدائيالتعلیم اإل-ساعة) "روضة األطفال
 خدماتنا

 لم النفسع
 :مساعدة التالمیذ الذین یواجھون صعوباتنفسیین یمكن لعلماء 
 (القراءة، الكتابة، الحفظ، التركیز ...)لتعلم  •
 ، ...)ضطرابواإل السلوك (الخجل، اإلثارة •
 في التحكم وضبط العواطف •
 في العالقات (العدوانیة، مشاغب ومشاجر، رفض التالمیذ اآلخرین، ...) •
عن اآلباء واألمھات،  نفصالخوان، اإلباء، األخوات واإلفي األسرة (العالقة مع اآل •

 د، ...)الحدا
 من خالل القیام بفحص لفھم أفضل ألصل المشكلة ومصدرھا •

 :النفسیینعلماء المن المھم أن نعرف أن 
 یقترحون حلوال، ولكن ال یتخذون القرارات  •
 یمكن أن یساعدوا في بعض الحاالت حیث ھناك الكثیر من المعاناة  •
 في التعلم المدرسي التالمیذیمكن أن یساعدوا  •
 یمكن أن یقدموا نصائح أیضا لآلباء والمعلمین •
 اآلباء لتبادل اآلراء على رھن اإلشارة للقاء •

 علم الحركیة النفسیة
 أن یساعدوا التالمیذ الذین یعانون من صعوبات: نفسیینیمكن لعلماء 

 في الحركات، في التوازن، في تنسیق اإلیماءات، ... •
 توتر العضالت (البطء، حركات لینة أو على العكس حركات قویة، متقطع، إندفاعي)  •
 الجنبیة (یتردد في الكتابة بین الید الیسرى أو الیمنى، یخلط بین یساره ویمینھ) •
فضاء (ال یمكن لھ إعادة إنتاج رسم أو بناء، ال یمكن لھ العثور على مكان التوجیھ في ال •

 على خریطة)
التوجیھ في الزمان (یخلط ما ھو قبل وما ھو بعد، ال یعرف الزمان الظرفي في الیوم،  •

 األسبوع، إیقاعات، ...)
 النقص في الثقة •
 في الرسوم البیانیة (الكتابة بطریقة مقروءة) •
 عواطففي التحكم وضبط ال •

 التقویم اللفظي
 مساعدة التالمیذ الذین لدیھم صعوبات: التقویم اللفظيختصاصیین في یمكن لإل

 للتعبیر عن أنفسھم (بالفرنسیة وبلغھم األم) •
 نطق بعض الكلمات أو األصوات  •
 لتركیب الجمل بطریقة صحیحة •
 لتعلم مفردات جدیدة •
 لفھم ما یقال لھم شفویا •
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 التأتأة والتمتمة •
 لتعلم القراءة وفھم النص •
 في القدرة على كتابة نص (إمالئي) •
 التفكیر والمنطق في الریاضیات •
(یتم اإلبالغ عن األطفال من طرف الطبیب المقوم لألسنان زدراد بتالع واإلاإلإضطراب  •

 المعوجة)
ملزمون بالسریة ، العلماء النفسیین وأطباء الحركیة النفسیة ھم التقویم اللفظيختصاصیین في اإل

 بموافقة الوالدین. المھنیة، وال یمكنھم إبالغ وتقدیم المعلومات الالزمة للمعلمین إال
 كیفیة تقدیم الطلب

لحصول على المساعدة في عالج النطق، والطب النفسي والحركیة النفسیة، فمن الضروري التقدیم طلب 
   أو على الموقع.www.SLPPI.chملء اإلستمارة (بیان التبلیغ) التي توجد على الموقع 

-et-psychologie-logopedie-de-ans/services-15-ecoles/4-et-www.fr.ch/dics/formation 
 psychomotricite 

، العلماء التقویم اللفظيختصاصیین في لجین (اإلیمكنك أیضا التحدث إلى معلم طفلك أو المعا
 النفسیین وأطباء الحركیة النفسیة) في المدرسة حول كیفیة ملء اإلستمارة (بیان التبلیغ).

 یجب علیك بعد ذلك إرسال اإلستمارة إلى العنوان التالي:
SLPPI  
Rte de Moncor 14 
1752 Villars-sur-Glâne 

 
، وعلم النفس أو الحركیة النفسیة مقبوال من قبل إدارة وتقویم اللفظ المساعدة في عالج النطقإذا كان طلب 

SLPP فإن الخدمة ستكون بالمجان وسوف تتلقى تأكیدا خطیا. لإلستفادة من خدمة في الطب ،
النفسي أو التقویم اللفظي، یجب علیك اإلتصال بالمعالجین. فیما یخص الحركیة النفسیة سوف 

 بك المعالجون أنفسھم للحصول على خدماتھم. یتصل
 كیف تتم اإلجراءات:

بصفة عامة، سیقوم المعالجون أوال بإجراء تقییم للوضع وتحلیلھ. ووفقا لنتائج التقییم، سوف یقترح 
 برنامجا لمتابعة الحالة.

 الترجمة والمساعدة في التفسیر 
، العلماء التقویم اللفظيختصاصیین في (اإلإذا كنت ال تتكلم أو تفھم ما یكفي من الفرنسیة، یمكن للمعالجین 

 توفیر مترجم یتكلم لغتك لمساعدتك. النفسیین وأطباء الحركیة النفسیة)
 ا
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