Çfarë është CLB-ja?
CLB-ja është Qendra për Udhëzimin e Studentëve (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). CLB-ja iu
ofron studentëve udhëzim dhe mbështetje gjatë gjithë shkollimit të tyre. Të gjitha shkollat janë të
lidhura me një CLB. CLB-ja funksionon në mënyrë të pavarur nga shkolla. Shërbimet e CLB-së janë
gjithmonë falas.
Për kë shërben CLB-ja?
CLB-ja shërben kryesisht për studentin. Pra, për ju! Mund t'i drejtoheni CLB-së me pyetjet tuaja. CLBja mirëpret edhe prindërit apo kujdestarët tuaj.
Me kë punon CLB-ja?
Përveç prindërve, partneriteti me studentin është prioriteti i parë dhe kryesor i CLB-së. Shqetësimet
tuaja vijnë të parat.
CLB-ja dëshiron që të ndiheni mirë në shkollë. Ndaj bashkëpunimi me shkollën është një pjesë e
rëndësishme e udhëzimit që ofrojmë. CLB-ja punon me shërbimet shkollore të këshillimit të studentëve
(koordinatori i kujdesit ose këshilluesi i studentëve). CLB-ja përfshin gjithashtu mësuesit dhe drejtorin
e shkollës nëse është e nevojshme.
Çfarë pyetjesh mund t’i drejtoj CLB-së?
CLB-në mund ta kontaktoni për shumë pyetje të ndryshme:
•
•
•
•

•
•

Pyetje rreth mbështetjes apo kujdesit në shkollë
Pyetje rreth shkollimit: zgjedhja e programit të studimit, talentet dhe interesat, mungesat pa
arsye dhe arsimi i detyrueshëm, kalimi nga arsimi i ulët në atë të mesëm, të nxënit dhe puna
Probleme shëndetësore: rritja dhe zhvillimi, vaksinimet, shëndeti mendor, puberteti, shikimi
dhe dëgjimi, çrregullimet e të ngrënit, varësia, marrëdhëniet dhe seksualiteti
Vështirësi në të nxënë: probleme me leximin ose shkrimin, mësimet janë shumë të vështira
apo shumë të lehta, gjuhët janë problematike, apo përqendrimi, vëmendja dhe strategjitë e
studimit paraqesin sfidë
Probleme shoqërore: probleme në shtëpi, bulizmi, divorci i prindërve tuaj, mënyra e sjelljes
me shokët, mungesa e vetëbesimit, stresi
…

Si funksionon CLB-ja?
Mund ta kontaktoni vetë CLB-në drejtpërdrejt. Ose shkoni te një punonjës i CLB-së, për shembull në
shkollë, ose kontaktojeni në internet nëpërmjet CLBch@t ose Onderwijskiezer. Edhe shkolla mund të
kërkojë udhëzim nga CLB-ja.

CLB-ja do të flasë gjithmonë me ju dhe/ose me prindërit tuaj fillimisht. Ne e dëgjojmë atë që keni për
të thënë. Më pas ju shpjegojmë se si do të veprojmë dhe punojmë me ju për të gjetur përgjigje për
pyetjet tuaja.
Në CLB punojnë një sërë personash: psikologë, pedagogë, mjekë, punonjës socialë, infermierë dhe
anëtarë të tjerë stafi. Punonjësit e CLB-së punojnë në ekipe dhe diskutojnë rregullisht se si mund t'ju
vijnë më shumë në ndihmë. Këtë ne e quajmë konsultim në ekip.
Ndonjëherë na duhet të përfshijmë persona të tjerë për t’ju ofruar mbështetjen më të mirë të
mundshme, për shembull për të diagnostikuar apo për të ofruar ndihmë. Këtë do ta diskutojmë
gjithmonë me ju fillimisht.
CLB-ja ka detyrimin të ruajë konfidencialitetin. Çdo gjë që i tregoni CLB-së mbetet konfidenciale mes
jush dhe CLB-së. CLB-ja nuk mund ta ndajë këtë informacion me persona të tjerë pa arsye. Megjithatë,
në disa situata ajo mund ta bëjë këtë, për shembull me shkollën ose prindërit tuaj. Qendra do të
konsultohet gjithmonë me ju fillimisht. Nëse jeni vërtet në rrezik, ekipi i CLB-së mund të vendosë ta
shkelë këtë konfidencialitet. Megjithatë, kjo do të diskutohet gjithmonë me ju fillimisht.
Punonjësit e CLB-së janë gjithmonë të gatshëm t’i përgjigjen çdo pyetjeje rreth konfidencialitetit.
Momentet e kontaktit sistematik
Pritet që të vizitoni rregullisht CLB-në për momentet tuaja të kontaktit sistematik, të cilave më parë iu
referoheshim si “ekzaminime mjekësore”. Gjatë ciklit parashkollor, në momentin e parë të kontaktit
sistematik janë të ftuar edhe prindërit. Ne i përdorim këto momente kontakti sistematik për të
monitoruar nga afër rritjen dhe zhvillimin tuaj. Kjo është gjithashtu një kohë e përshtatshme për pyetje
të tjera që mund të keni.
Përveç kësaj, CLB-ja ofron inokulime dhe vaksinime të rregullta falas.
Si ta kontaktoj CLB-në?
•
•
•

Të dhënat e kontaktit për CLB-në tuaj lokale mund t'i gjeni në faqen e internetit të
Onderwijskiezer: www.onderwijskiezer.be
Gjithashtu, mund të bisedoni me CLB-në në mënyrë anonime dhe falas. CLBch@t mund të
përdoret edhe nga prindërit. Për orarin e punës, shkoni te www.clbchat.be
Për informacion rreth kurseve të studimit, për të mësuar se çfarë të zgjidhni dhe për teste të
ndryshme vetjake në lidhje me interesat, motivimin dhe strategjinë e studimit, shkoni te:
www.onderwijskiezer.be

