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யாருக்காக ? 

பேச்சுப்  ேயிற்சி, உளவியல்  மற்றும்  உளவிபேகம்  த ொடர்ேொன  எமது  பேவேகள்  

பிள்வளகளுக்கு                      1H க்கு 11 H ேழங்கப்ேடுகின்றன. (குழந்வ  மற்றும் 

ஆரம்ேப்ேொடேொவைகள்-CO). 

எமது சேவைகள் : 

உளைியல் 

உளவியல்   சிகிச்வேயொளர்கள்   பிள்வளகள்   எதிர்ப ொக்கும்   பின்ேரும்   பிரச்ேவனகளுக்கு 

உ விபுரியமுடியும். 

▪ கற்ேகற்கு ( ேொசித் ல், எழுது ல், ஞொேகங் தகொள்ளல், கேனத்வ  ஒரு விடயத்தில் 

குவித் ல்...) 

▪ கூச்ேசுேொேம் மற்றும் குழப்ேடித் ன்வமயிலிருந்து விடுேடல், 

▪ உணர்ச்சிகவள கட்டுப்ேடுத்தி த றிப்ேடுத் ல் 

▪ பகொேப்ேடு ல், ேண்வடயிடு ல் மற்றும் மற்வறய பிள்வளகவள ஒதுக்கு ல் த ொடர்ேொன 

பிரச்ேவனகள் 

▪ தேற்பறொர்  மற்றும்  ேபகொ ரங்களுடனொன  உறவுகள்,  தேற்பறொரின்   பிரிவு,  மற்றும்   

மரணத்துக்கம்.... 

▪ பிரச்ேவனயின்   மூைகொரணத்வ க்   கண்டவடயும்   முகமொக   நிவைவம   த ொடர்ேொன 

அறிக்வக   உருேொக்கல் 

உளவியற்   சிகிச்வேயொளர்கள்   ேற்றி   முக்கியமொக   அறிந்திருக்கபேண்டியவே: 

▪ அேர்கள்   தீர்வுகவள   முன்வேப்ேொர்கள்   ஆனொல்,  தீர்மொனிப்ேதில்வை. 

▪ அதிக   துன்ேமுள்ள   நிவைவயப்பேொக்க   அேர்கள்   உ வுேேர்கள் 

▪ ேொடேொவைக்   கல்வியில்   அேர்கள்   பிள்வளகளுக்கு   உ வி   தேய்ேேர்கள், 

▪ தேற்பறொருக்கும்   ஆசிரியர்களுக்கும்   அேர்கள்   ஆபைொேவன   ேழங்குேொர்கள் 

▪ தேற்பறொருடன்   கைந்துவரயொடி   அேர்களின்   கருத்துகவளயும்   பகட்டறிய   அேர்கள்   

 யொரொனேர்கள் 
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உளைிசைகம்  

பின்ேரும்   சிக்கல்கவள   எதிர்ப ொக்கும்   பிள்வளகளுக்கு   உளவிபேகச்   சிகிச்வேயொளர்கள்   

உ ேக்கூடியேர்கள் : 

▪ உடைவேவுகள்,  உடற்ேமநிவை   மற்றும்   அங்க   அவேவுகளின்   சீரவமப்பு, 

▪ அங்க   அவேவுகளின்   மந்    நிவை   அல்ைது   மொறொக   அதிவீச்ே   நிவை   பேொன்ற   

பிரச்ேவனகவளத்   தீர்க்க   உ வு ல், 

▪ எந் க்   வகயொல்   எழுதுேது   மற்றும்   இடம்-ேைம்   குழுப்ேநிவை   பேொன்றேற்வறத்   

தீர்க்க   உ வு ல், 

▪ கண்டவ    ேவர லுக்கொன   இயைொவம,  ேவரேடத்தில்    ொன்   நிற்குமிடத்வ த்   

தீர்மொனித் ல்   இயைொவம   பேொன்ற   இடம்   ப ொடர்ேொன   பிரச்ேவனகள். 

▪ கொை  ஓட்டத்வ   கணித் லில்  உள்ள  குழப்ேங்கள்  (முன்னர்-பின்னர்,  ொளில்  

ப ரக்கணிப்பு, ேொரம்,  கொைையம்...) 

▪ சுய   ம்பிக்வகயின்வம, 

▪ எழுத்துப்  பிரச்ேவன  (த ளிவின்வம) 

▪ உணர்வுகவள  த றிப்ேடுத் ல் 

 

சேச்சுப்  ேயிற்ேி  

பேச்சுப்  ேயிற்சியொளர்கள்  பின்ேரும்  விடயங்களில்  பிள்வளகளுக்கு  உ ேமுடியும் : 

▪ கவ த் ல்  (பிரஞ்சு  தமொழியிலும்,  ொய்தமொழியிலும்) 

▪ சிை  தேொற்கவள  அல்ைது  சிை  ேத் ங்கவளப்  ேயிைல், 

▪ ேொக்கியங்கவளச்  ேரியொக  அவமத் ல், 

▪ புதிய  தேொற்கவளக்  கற்றல், 

▪ ேொய்ேழி  உவரயொடவைப்  புரிந்துதகொள்ளல், 

▪ தகொன்வன   ட்டு ல்  பிரச்ேவனக்குத்  தீர்வு  கொணல், 

▪ ேனுேவை  ேொசித்து  விளங்கிக்தகொள்ளல் 

▪ ஒரு  ேனுேவை  உருேொக்கு ல், 

▪ கணி   அறிேொற்றல், 

▪ உணவு  "விழுங்களில்"  உள்ள  பிரச்ேவனகளுக்குத்   தீர்வுகொணல் 
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பேச்சுப்  ேயிற்சி, உளவியல்  மற்றும்  உளவிபேகம்  த ொடர்ேொன  சிகிச்வேயொளர்கள்  த ொழில்  

ரீதியொக   கேல்கவள  இரகசியமொகப்  பேணக்  கவடவமப்ேட்டேர்கள்  தேற்தறொரின்  

அனுமதியுடபனபய  அேர்கள்   கேல்கவள  ஆசிரியர்களும்  ேகிர்ந்து  தகொள்ேொர்கள். 

 

எவ்ைாறு  ைிண்ணப்ேித்தல் ? 

பேச்சுப் ேயிற்சி, உளவியல் மற்றும் உளவிபேகம் த ொடர்ேொன உ விகவளப்  

தேற்றுக்தகொள்ே ற்கு www.slppi.ch அல்ைது https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-

ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite 

▪  எனும் இவணயத்  த ொட்ர்பிலுள்ள  ேத்திரத்வ ப்  பூர்த்தி  தேய் ல்பேண்டும். 

▪ நீங்கள்  உங்கள்  பிள்வளயின்  ஆசிரியரிடபமொ  அல்ைது  பமற்கூறப்ேட்ட  

சிகிச்வேயொளர்களிடபமொ  எவ்ேொறு  ேத்திரத்வ ப்  பூர்த்தி  தேய்ேது  என்ேவ  

அறிந்துதகொள்ளமுடியும்.  

▪ பின்னர்  ேத்திரத்வ   பின்ேரும்  முகேரிக்கு  அனுப்பு ல்  பேண்டும் : 

SLPPI 

Rte de Moncor 14 

Villars-sur- Glâne 

▪ உங்களது  விண்ணப்ேம், SIPLP  நிர்ேொகத்தினொல்  ஏற்கப்ேடுமிடத்து, பேவே  இைேேமொக  

ேழங்கப்ேடும். அதுேற்றித்   ங்களுக்கு  எழுத்து  மூைமொக  அறிவிக்கப்ேடும். உளவியல்  

அல்ைது  பேச்சுப்ேயிற்சிக்கு  நீங்கள் சிகிச்வேயொளர்கவளத்  த ொடர்புதகொள்ளல்  

பேண்டும்.  உளவிபேகம்  த ொடர்ேொன  விடயத்தில் சிகிச்வேயொளர்கள்  உங்கவளத்  

த ொடர்பு  தகொள்ேொர்கள். 

 

நவைமுவை  

▪ தேொதுவில், சிகிச்வேயொளர்கள் மு லில்  நிவைவமவயப்  ேரிசீலித்து  ஆய்வுதேய்ேர். 

ேரிசீைவனயின் தேறுபேறுகளனின்  பிரகொரம், சிகிச்வக  முவற  முன்தமொழியப்ேடும். 

 

மமாழிமேயர்ப்பு  

▪ உங்களொல்  பிரஞ்சு  தமொழிவய  கவ க்கபேொ  அல்ைது  புரிந்து  தகொள்ளபேொ  

முடியொத னில், உங்கள் தமொழிபேசும்  தமொழிதேயர்ப்ேொளவர  சிகிச்வேயொளர்  

அவழப்ேொர். 

  

http://www.slppi.ch/
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite
https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite
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உங்கள் ேிள்வளயின் ோைோவையில் ேிகிச்வேயாளர்ள் 
(ோைோவையில் Courtepin.) 

▪  ங்களுக்குத்   கேல்  ப வேப்ேடுமிடத்து, நீங்கள்  ப ரடியொக  பின்ேருேேர்களிடம்  

வினொேைொம் : 

 

திருமதி Mélanie Andrieu, Laure Kohli, Madeleine Savioz (பேச்சுப்ேயிற்சியொளர்) - இைக்கம் 026 684 85 

21, 026 684 22 85. 

திருமதி Raphaël Magne (உளவியல்  சிகிச்வேயொளர்) - இைக்கம் 026 684 15 03. 

திருமதி Christel Bruand, Célia Nicolet (உளவிபேகச்  சிகிச்வேயொளர்)- இைக்கம் 026 407 38 66. 

(உளவிபேகச்  சிகிச்வேயொளர்களின்  அலுேைகம் Villars-Sur-Glâne எனும்  இடத்தில்  உள்ளது) 

அல்ைது 

SLPPI இன்  கொரியொையம் 026 407 38 62 ல் உள்ளது. 
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