யா�க்காக ?
ேபச்சுப்

பயிற்சி, உளவியல்

பிள்ைளகளுக்கு

மற்றும்

உளவிேவகம்

ெதாடர்பான

எமது

ேசைவகள்

1H க்கு 11 H வழங்கப்படுகின்றன. (குழந்ைத மற்றும்

ஆரம்பப்பாடசாைலகள்-CO).

எம� ேசைவகள் :
உளவ�யல்
உளவியல் சிகிச்ைசயாளர்கள்
உதவிபுரியமுடியும்.

பிள்ைளகள்

எதிர்ேநாக்கும்

பின்வரும்

பிரச்சைனகளுக்கு



கற்பகற்கு ( வாசித்தல், எழுதுதல், ஞாபகங்தெகாள்ளல், கவனத்ைத ஒரு விடயத்தில்
குவித்தல்...)



கூச்சசுபாவம் மற்றும் குழப்படித்தன்ைமயிலிருந்து விடுபடல்,



உணர்ச்சிகைள கட்டுப்படுத்தி ெநறிப்படுத்தல்



ேகாபப்படுதல், சண்ைடயிடுதல் மற்றும் மற்ைறய பிள்ைளகைள ஒதுக்குதல் ெதாடர்பான
பிரச்சைனகள்



ெபற்ேறார் மற்றும் சேகாதரங்களுடனான உறவுகள், ெபற்ேறாரின்
மரணத்துக்கம்....

பிரிவு, மற்றும்



பிரச்சைனயின் மூலகாரணத்ைதக் கண்டைடயும் முகமாக நிைலைம ெதாடர்பான

அறிக்ைக உருவாக்கல்
உளவியற் சிகிச்ைசயாளர்கள் பற்றி முக்கியமாக அறிந்திருக்கேவண்டியைவ:


அவர்கள் தீர்வுகைள முன்ைவப்பார்கள் ஆனால், தீர்மானிப்பதில்ைல.



அதிக துன்பமுள்ள நிைலையப்ேபாக்க அவர்கள் உதவுபவர்கள்



பாடசாைலக் கல்வியில் அவர்கள் பிள்ைளகளுக்கு உதவி ெசய்பவர்கள்,



ெபற்ேறாருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அவர்கள் ஆேலாசைன வழங்குவார்கள்



ெபற்ேறாருடன் கலந்துைரயாடி அவர்களின் கருத்துகைளயும் ேகட்டறிய அவர்கள்
தயாரானவர்கள்
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உளவ�ேவகம்
பின்வரும் சிக்கல்கைள
உதவக்கூடியவர்கள் :

எதிர்ேநாக்கும்

பிள்ைளகளுக்கு

உளவிேவகச்

சிகிச்ைசயாளர்கள்



உடலைசவுகள், உடற்சமநிைல மற்றும் அங்க அைசவுகளின் சீரைமப்பு,



அங்க அைசவுகளின் மந்த நிைல அல்லது மாறாக அதிவீச்ச நிைல ேபான்ற
பிரச்சைனகைளத் தீர்க்க உதவுதல்,



எந்தக் ைகயால் எழுதுவது மற்றும் இடம்-வலம் குழுப்பநிைல ேபான்றவற்ைறத்
தீர்க்க உதவுதல்,



கண்டைத

வைரதலுக்கான

இயலாைம, வைரபடத்தில்

தான்

நிற்குமிடத்ைதத்

தீர்மானித்தல் இயலாைம ேபான்ற இடம் ேதாடர்பான பிரச்சைனகள்.


கால ஓட்டத்ைத கணித்தலில் உள்ள
ேநரக்கணிப்பு, வாரம், காலலயம்...)



சுய நம்பிக்ைகயின்ைம,



எழுத்துப் பிரச்சைன (ெதளிவின்ைம)



உணர்வுகைள ெநறிப்படுத்தல்

ேபச்�ப்

குழப்பங்கள்

(முன்னர்-பின்னர், நாளில்

பய�ற்சி

ேபச்சுப் பயிற்சியாளர்கள் பின்வரும் விடயங்களில் பிள்ைளகளுக்கு உதவமுடியும் :


கைதத்தல் (பிரஞ்சு ெமாழியிலும், தாய்ெமாழியிலும்)



சில ெசாற்கைள அல்லது சில சத்தங்கைளப் பயிலல்,



வாக்கியங்கைளச் சரியாக அைமத்தல்,



புதிய ெசாற்கைளக் கற்றல்,



வாய்வழி உைரயாடைலப் புரிந்துெகாள்ளல்,



ெகான்ைன தட்டுதல் பிரச்சைனக்குத் தீர்வு காணல்,



பனுவைல வாசித்து விளங்கிக்ெகாள்ளல்



ஒரு பனுவைல உருவாக்குதல்,



கணித அறிவாற்றல்,



உணவு "விழுங்களில்" உள்ள பிரச்சைனகளுக்குத் தீர்வுகாணல்
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ேபச்சுப் பயிற்சி, உளவியல் மற்றும் உளவிேவகம் ெதாடர்பான சிகிச்ைசயாளர்கள் ெதாழில்
ரீதியாக

தகவல்கைள

இரகசியமாகப்

ேபணக்

கைடைமப்பட்டவர்கள்

ெபற்ெறாரின்

அனுமதியுடேனேய அவர்கள் தகவல்கைள ஆசிரியர்களும் பகிர்ந்து ெகாள்வார்கள்.
எவ்வா�


வ�ண்ணப்ப�த்தல் ?

ேபச்சுப்

பயிற்சி,

உளவியல்

மற்றும்

உளவிேவகம்

ெதாடர்பான

உதவிகைளப்

ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு www.slppi.ch அல்லது https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite

எனும்

இைணயத்

ெதாட்ர்பிலுள்ள பத்திரத்ைதப் பூர்த்தி ெசய்தல்ேவண்டும்.


நீங்கள்
உங்கள்
பிள்ைளயின்
ஆசிரியரிடேமா
அல்லது
ேமற்கூறப்பட்ட
சிகிச்ைசயாளர்களிடேமா எவ்வாறு பத்திரத்ைதப் பூர்த்தி ெசய்வது என்பைத
அறிந்துெகாள்ளமுடியும்.



பின்னர் பத்திரத்ைத பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்புதல் ேவண்டும் :
SLPPI
Rte de Moncor 14
Villars-sur- Glâne



உங்களது விண்ணப்பம், SIPLP நிர்வாகத்தினால் ஏற்கப்படுமிடத்து, ேசைவ இலவசமாக
வழங்கப்படும். அதுபற்றித் தங்களுக்கு எழுத்து மூலமாக அறிவிக்கப்படும். உளவியல்
அல்லது

ேபச்சுப்பயிற்சிக்கு

நீங்கள் சிகிச்ைசயாளர்கைளத்

ெதாடர்புெகாள்ளல்

ேவண்டும். உளவிேவகம் ெதாடர்பான விடயத்தில் சிகிச்ைசயாளர்கள் உங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்வார்கள்.
நைட�ைற


ெபாதுவில், சிகிச்ைசயாளர்கள் முதலில் நிைலைமையப் பரிசீலித்து ஆய்வுெசய்வர்.
பரிசீலைனயின் ெபறுேபறுகளனின் பிரகாரம், சிகிச்ைக முைற முன்ெமாழியப்படும்.

ெமாழிெபயர்ப்�


உங்களால்

பிரஞ்சு

ெமாழிைய

கைதக்கேவா

முடியாெதனில், உங்கள் ெமாழிேபசும்

அல்லது

புரிந்து

ெமாழிெபயர்ப்பாளைர

ெகாள்ளேவா
சிகிச்ைசயாளர்

அைழப்பார்.
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