BERATUNGSSTELLEN
Bildungsregion Mitte
Innsbruck-Stadt
 (0512) 9012-9264
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 10-12/5. St.
 schulpsy.ibk@tsn.at

TIROL

Innsbruck-Land/West
 (0512) 9012-9264
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 10-12/5. St.
 schulpsy.il-west@tsn.at
Innsbruck-Land/Ost
 (05223) 53336
6060 Hall, Behaimstraße 2/3., medzentrum
 schulpsy.hall@tsn.at
Schwaz
 (05242) 65835
6130 Schwaz, Postgasse 1/3. St.
 schulpsy.schwaz@tsn.at
Bildungsregion Ost
Kitzbühel
 (0512) 9012-9282
6370 Kitzbühel, Hinterstadt 28
 schulpsy.kitz@tsn.at
Lienz
 (04852) 63066
9900 Lienz, Maximilianstraße 9
 schulpsy.lienz@tsn.at

ادارة القسم
Abteilungsleitung
Dr. Brigitte Thöny
Südtiroler Platz 10-12/5. Stock
6020 Innsbruck
 (0512) 9012-9262
schulpsy@tsn.at

Wörgl
 (05332) 73287
6300 Wörgl, Josef-Stelzhamer-Straße 2
 schulpsy.woergl@tsn.at
Bildungsregion West
Imst
 (05412) 64345
6460 Imst, Rathausstraße 14/4. St.
 schulpsy.imst@tsn.at
Landeck
6500 Landeck, Innstraße 15
 schulpsy.landeck@tsn.at

.خدماتنا مجانية وموثوقة

 (05442) 65774

Reutte
 (05672) 63835
6600 Reutte, Gymnasiumstraße 14
 schulpsy.reutte@tsn.at

,نحن مؤسسة عامة
.الحكومة االتحادية تتحمل التكاليف

العروض
التواصل
مراكز استشارية

أخصائيو النفس ...

 ...لديهم دراسة جامعية في علم النفس.
تعليم إضافي مثل علم النفس الصحي والطبي ,علم النفس
في حاالت الطوارئ ,المعالجة الفيزيائية ومزيد من التعليم
المتواصل هو جزء من مؤهالتنا.
نسعى في عملنا على توحيد وجهات نظر جميع المعنيين.

عندما يتعلق االمر بقرار اختيار المدرسة
 فحص االهتمامات والمواهبتسجيل في المدرسة  -النضج المدرسي
إجرائات الدعم
الطريق التعليمي
تغيير المدرسة

عندما يسبب التعليم مشاكل  -توضيح
االسباب المحتمل واالستشارة

قراءة وكتابة
حساب
تركيز
دافع
اسلوب التعليم

التواصل
االستشارة تحتاج الى الوقت .لهذا السبب نرجو منكم
بهدف التسجيل وتأمين المواعيد التواصل معنا ,من
االفضل عبر الهاتف .الجهة المستقبلة لالتصاالت هي
مركز االستشارات المسؤولة عن المنطقة التدريسية
المعنية.

عندما يعاني االطفال من مشاكل نفسية -
استشارة في مشاكل عاطفية وإجتماعية

التعامل مع الخوف والضغط
معالجة الخالفات
الثقة بالنفس

عندما تطلب المدرسة الدعم  -تدريب
المدرسين ومدراء المدارس

التعاون في حل المشاكل في حاالت الخالف
التعاون و عروض المساعدة
إدارة األزمات
تحسين المناخ المدرسي
http://www.schulpsychologie.tsn.at
http://www.gewaltpraevention.tsn.at
http://www.krisenintervention.tsn.at

التشخيص
االستشارة

االستعالم
مرافقة

نقبل االسئلة والمشاكل من طالب المدارس ,اولياء األمور
والكادر التدريسي.
بالتعاون مع الكادر التعليمي نعمل على حل الصعوبات.
نقدم مساعدة نفسية في حاالت األزمات المدرسية.

نساعد في حل مشاكل مثل العنف واالضطهاد المدرسي.

