
 

 

 Amriswil-Hefenhofen-Sommeri""مدرسة العمل االجتماعي التابعة لمجتمع المدارس الشعبية 

 
للذين يعانون من صعوبات في داخل وخارج المجال المدرسي. تقوم المدرسة بمرافقة مساعدة ( SSSمدرسة العمل االجتماعي )تقدم 

  تحديات الشخصية وتقديم الدعم والعون لهم.يعانون من مشاكل اجتماعية و ذينالوودعم التالميذ والتلميذات من جميع الفئات العمرية 

ألنهم يتعرضون في كثير من االحيان إلى اإلهانات من  SSSيأتي األطفال والمراهقين، على سبيل المثال، إلى مدرسة العمل اإلجتماعي 
بمدرسة العمل والمساعدة اإلتصال طلب باء واألمهات إلى قبل الطالب اآلخرين، واليجرؤون أن يقولوا شيئاً في حصة الصف. يلجأ اآل

يواصلون الدردشة على الهاتف مع الغرباء بال مباالة ويرسلون صوراً  أطفالهم ألنو، ألنهم يرون أن أطفالهم في خطر SSSاإلجتماعي 
ألنفسهم. يأخذ طاقم المعلمين األمر على محمل الجدية عندما يتم تهميش أفراد من التالميذ أو التلميذات في الصف، ويصبحون في حاجة 

 .SSSإلى مساعدة من مدرسة العمل اإلجتماعي 

والعمل االجتماعي تنصح ليس فقط الشباب واألطفال. حيث يمكن أيضاً لآلباء والمعلمين  SSSاعي وهكذا، فإن مدرسة العمل اإلجتم
 لزم األمر. في حال سوف نقوم باستخدام مترجمين،االستفادة من هذا العرض. 

ة العمل هي طوعية ومجانية. وعالوة على ذلك، تخضع مدرس SSSالمحادثات التي سيتم إجرائها في مدرسة العمل اإلجتماعي 
 لقواعد واجبات السرية والكتمان؛ أي أن محتوى المحادثات ستبقى سرية. SSSاإلجتماعي 

تأخذ المقابالت الفردية مع التالميذ وأولياء األمور والمعلمين حيث إن طريقة العمل التي تتبعها مدرسة العمل االجتماعية تتسم بالتنوع. 
جزء آخر مهم هو العمل أيضاً مع فئات أو مجموعات كاملة.  SSSالعمل اإلجتماعي حيزاً كبيراً من طريقة العمل. وتعمل مدرسة 

 30نحو  Amriswil-Hefenhofen-Sommeri"" الشعبيةتوفر مدرسة العمل االجتماعي التابعة لمجتمع المدارس حيث الوقائي. 

ي خدمات تربية خاصة والتي يتم حجزها من قبل طاقم نموجاً مما يسمى بنماذج الوقاية المختلفة في مختلف الموضوعات. نماذج الوقاية ه

 في الصف. SSSسة العمل اإلجتماعي المعلمين وتنفيذها من قبل مدر

 ومن األمثلة على ذلك: 

 المضايقة اإللكترونية, الفيديوهات, الصور 
 الصور والبيانات.يتعلم التالميذ والتلميذات أساسيات هامة من أجل تصرف مفعم بالمسؤولية في سياق التعامل مع 

  ًنحن نشكل فريقاً موحدا 
 من خالل هذا النموذج يتعلم الصف المدرسي الشروط والظروف التي ُتشكل روح التعاون ضمن الفريق.

 التنمر والبلطجة 
 عن طريق استخدام أمثلة سيتم جعل عمليات البلطجة تبدو مرئية ومن ثم معالجتها.

 نمية األطفال والفتية وانفتاحهم في طريقهم إلى الحياة التي سيحددون مسارها بأنفسهم.ُتشجع مدرسة العمل االجتماعي المدرسي ت

في نشرتنا المصورة )انظر العمود األيمن( يمكنكم الحصول على تفاصيل االتصال. وباإلضافة إلى ذلك، يمكنك عرض نص المعلومات 
 الموجودة في لغات مختلفة.

 

 


