Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Je bent full speed op weg naar je toekomst. Best wel
spannend. Profiteer ervan.
Maar… soms is het allemaal wat te veel, of te
ingewikkeld. Daar is niets vreemds aan: er komt heel
wat op je af, elke dag opnieuw. Nooit eens een dipje
hebben? Dát is pas vreemd.
Misschien maak je je zorgen over je schoolprestaties, of over
je plaats in de groep. Misschien heb je een
gezondheidsprobleem waar je niet gerust in bent, of pieker
je over seks of relaties, of heb je je laten verleiden door
drugs. Of misschien voel je je totaal niet lekker, zonder echt
zeker te weten waarom. Kan allemaal.
Dit is wél zeker: je blijft er beter niet mee zitten, want
daar schiet je niet mee op. Dan wordt het meestal erger.
Scharrel dus je moed bijeen en praat er met iemand over.
Je kan altijd terecht bij de leerlingenbegeleider van je school.
Maar stel dat je dat liever niet doet, dat je zelfs niet wil dat je
ouders iets afweten van je muizenissen, dan kan je bij ons
aankloppen. Wij vertellen niemand wat, als jij het niet
wil. Beroepsgeheim, weetjewel. Jij blijft de baas.
We zullen heel goed naar je luisteren en dan ons best doen
om je te helpen. Dat is onze taak, onze prioriteit én onze
specialiteit.
Je kan zelfs anoniem chatten met ons via CLB-chat. Probeer
het eens.
O ja: het hoeft niet noodzakelijk over een probleem te gaan.
We zijn er ook voor jou om je te helpen bij je zoektocht naar
de beste studiekeuze. Da’s ook niet altijd gemakkelijk.
Contacteer ons hier, en remember: het blijft tussen ons.

اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن اﻻﻣﻮر ﻣﻌﻚ واﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﺪك
اﻧﺖ ﺗﺸﻖ ﻃﺮﯾﻘﻚ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺜﯿﺮ ﺟﺪا ،إﻏﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
وﻟﻜﻦ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻘﺪاً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ،ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻏﺮﯾﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا
ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم وﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺪث اﺷﯿﺎء ﻣﻌﻚ
ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻌﻚ اﺑﺪاً أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ،ﻫﺬا أﻣﺮ ﻏﺮﯾﺐ
رﺑﻤﺎ ﺗﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اداﺋﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،أو ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ وأﻧﺖ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ اﺗﺠﺎﻫﻬﺎ .أو
ﺗﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﻼﻗﺎت أو ﺗﻢ إﻏﺮاﺋﻚ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ،أو رﺑﻤﺎ ﻻﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق دون أن ﺗﻌﺮف اﻟﺴﺒﺐ ،ﻗﺪ ﯾﺤﺼﻞ ﻫﺬا
ﻫﺬا ﻣﺆﻛﺪ ،وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻻ ﺗﺒﻘﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺪاﺧﻠﻚ ،ﻷن ﻫﺬا ﻻ ﯾﻨﻔﻌﻚ
ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻷﻣﺮ أﺳﻮأ
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﺘﺸﺠﻊ وﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﯾﻤﻜﻨﻚ ً
داﺋﻤﺎ اﻷﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪرس اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻔﺘﺮض أﻧﻚ ﺗﻔﻀﻞ ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﯾﺪ أن ﯾﻌﻠﻢ واﻟﺪﯾﻚ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﯿﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ ﻟﺪﯾﻨﺎ
ﺳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻻ ﻧﻔﺸﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮ ﻷﺣﺪ ،اذا ﻛﻨﺖ ﻻﺗﺮﻏﺐ ﺑﺬﻟﻚ
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻧﺖ اﻟﺴﯿﺪ
ﺳﻨﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ وﺳﻨﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻧﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
ﻫﺬه ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ وأوﻟﻮﯾﺘﻨﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ
ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﯿﺎدي ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ  clb-chatﺣﺎول ذﻟﻚ
ً
أﯾﻀﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎر أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ،
ﻧﻌﻢ  -ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﯾﻜﻮن اﻻﺗﺼﺎل ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ  ،ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ
وﻫﺬا ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ داﺋﻤﺎ
اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ وﺗﺬﻛﺮ أن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺳﯿﺒﻘﻰ ﺑﯿﻨﻨﺎ

