VERTALING
ROEMEENS

“Centrum voor Leerlingenbegeleiding” (CLB) Centrul de Orientare
pentru Elevi - în 7
întrebări
1 Ce este CLB? CLB este Centrul de Orientare pentru Elevi. Fiecare şcoală
din Flandra funcţionează cu un astfel de centru. O echipa de medici, asistente
medicale, asistenţi sociali, psihologi şi pedagogi lucrează în fiecare CLB.
Împreună cu şcoala, echipa se asigură că copilul dumneavoastră îşi poate
dezvolta cunoştinţele, talentele şi competenţele sale cât mai mult posibil.

2 Sunt şi eu, de asemenea, binevenit la CLB? Bineînţeles că sunteţi.
Părinţii şi profesorii, precum şi copii sau adolescenţii pot merge direct acolo
pentru a obţine informaţii, ajutor şi îndrumare. Unele CLB lucrează cu un
funcţionar intercultural, care uşurează integrarea persoanelor din alte culturi.

3 Cu ce fel de probleme pot merge la CLB?
 În cazul în care copilul dumneavoastră are dificultăţi de citit, scris, de învăţare sau de studiu;
 Dacă aveţi întrebări despre alegerea cursurilor, opţiuni de studiu, certificate şi diplome;
 În cazul în care copilul dumneavoastră nu se simte confortabil la şcoală: stresul, teama de eşec,
agresiune, comportament violent, absenteism şcolar;
 În cazul în care copilul dumneavoastră ar putea avea probleme de sănătate: vaccinări, probleme
de creştere, consum de droguri, obezitate etc.

4 Cum funcţionează CLB? Dacă aveţi întrebări sau probleme, este mai bine să vorbiţi mai întâi
despre aceasta cu şcoala. În cele mai multe cazuri, profesorul, "zorgleraar" (profesorul meditator) sau
directorul/directoarea şcolii vă pot ajuta. Dar, uneori, este necesară o vizită la CLB. Consilierul CLB
examinează întrebările dumneavoastră şi caută o soluţie împreună cu dumneavoastră. Uneori, CLB va
supune copilul dumneavoastră la teste suplimentare. Sau se poate întâmpla ca problemele să fie atât de
extinse, încât este nevoie de mai mult ajutor specializat. Din acest motiv, CLB lucrează în strânsă
cooperare cu toate tipurile de servicii şi experţi: centre pentru tratarea problemelor de învăţare, servicii
de sănătate mintală, centre de reabilitare etc.

5 Copilul meu trebuie să meargă la examinarea medicală a CLB? Da, fiecare copil din
Flandra trebuie să meargă la CLB pentru un examen medical în al doilea an de grădiniţă, în al cincilea
an de şcoală primară şi, în al treilea an de liceu. Acesta este obligatoriu.
Medicul CLB verifică ochii şi urechile, măsoară şi cântăreşte copilul dumneavoastră. El/Ea se uita la
dinţii copilului dumneavoastră şi postură, şi stabileşte dacă el/ea se dezvoltă normal. În acest fel,
medicul poate detecta rapid boli în stadii incipiente şi de a le preveni agravarea. Dacă medicul şcolii
constată sau suspectează o problemă, se recomandă, de exemplu, o examinare mai specializată
efectuată la un specialist. Medicul monitorizează, de asemenea, vaccinarea copilului dumneavoastră.
Dacă nu doriţi ca medicul CLB să examineze copilul dumneavoastră, puteţi efectua, de asemenea,
examinarea medicală la medicul de familie. El/Ea va efectua aceleaşi teste şi va trimite rezultatele la
medicul CLB.

6 Trebuie să plătesc pentru serviciile CLB? Nu, sprijinul şi îndrumarea copilului efectuată de
către
CLB este gratuită.
7 Unde găsesc CLB?
- Detalii de contact ale consilierului CLB vor fi cu siguranţă în broşura şcolii.
- Oficialii CLB au de multe ori şi program în şcoală.
- Mergeţi la centrul CLB. Acesta este deschis în fiecare zi de şcoală. Oficialii CLB sunt de
asemenea disponibili în anumite zile din timpul vacanţelor şcolare.

