خريطة الوصول

خط االتصال هاتفيًا من نهار االثنين إلى الخميس على األرقام التالية
من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عشر ومن الواحدة ونصف
ء
ظهرًا إلى الخامسة مسا ً
ويوم الجمعة من الساعة الواحدة ونصف ظهرًا إلى الخامسة مساءً
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طريق الوصول إلى القسم

بالمترو :

الطريق في الخلف*

الخط  - 4محطة شاتو دو
الخط  8أو  - 9محطة ستراسبور سان ديني

بالباص :
الخط  38أو  - 47محطة النزول شاتو دو

عليك اتخاذ شارع الفوبور سان ديني لغاية الرقم  63و المدخل إلى
الممر المطل على فناء البيتيت زيكوري .
تواصل مباشرة على الرصيف األيسر وبعد الحانة تصل في هذا
الفناء رقم 9
نرجوكم اتخاذ المصعد األيمن في البهو أو الدرج إلى اليسار  -يقع
مقر القسم في الطابق الثالث.

دائرة البحث التربوي
كور ديبيتيت ذيكوري 9
باريس 75010
الدخول  63 :شارع الفبور سان ديني
مترو شاتو دو أو ستراسبور سان ديني

معترف بها منذ  1928كمؤسسة ذات منفعة عامة

أن قسم البحث التربوي قسم من أقسام الجمعية اولغة
سبيتزز معتمد ومموّل من قبل الحماية القضائية للشباب
التابعة لوزارة العدل.
والقسم متخصص في تقييم الظروف العائلية فيتدخل بناءً
على طلب قاضي األطفال بغية التقدير ما إذا كان الطفل أو
المراهق المبلغ عنه في خطر داخل األسرة أو في المحيط
الذي يعيش فيه ولتقديم مقترحات المساعدة عند اللزوم
بحسب تعبئة األسرة وقدراتها.

يقوم بهذا اإلجراء فريق متعدد التخصصات من
المدير إلى رئيس القسم ومرورًا بالعالم النفساني
والطبيب النفساني وغيرهم من المتخصصين
كمستشار التوجيه مما يضمن القيام بالتفكير السليم
المشترك.
أن الفريق يدرس ويقوم بتحليل العناصر التي تم
تجميعها ويقدم مقترحات المساعدة إذا لزم األمر

و يكمن جدوى هذا اإلجراء في جمع المعلومات عن
تطور األطفال أو المراهقين وفي تحليل أداء العالقات
األسرية كما في تقييم ظروف معيشتهم وتربيتهم
كالصحة والمسيرة المدرسية والتسلية والى آخره.
كما يحرص األخصائي االجتماعي على جمع المعلومات
عن ممارسة السلطة األبوية وعن سيرة العائلة
واألوضاع االجتماعية والمهنية والمادية واألخالقية
ألصحاب السلطة األبوية.

يتألف فريق قسم البحث التربوي من أصحاب
المهن في مجال حماية الطفولة
السيدة كلير مديرة

خالل فترة اإلجراء يجتمع الطفل أو المراهق وعند
االقتضاء أحد أفراد العائلة مع العالم النفساني

السيد ماسون رئس قسم
إخصائيون اجتماعيون

من أجل تقييم نمو الطفل واحتياجاته المحتملة.
يتيح نطاق هذا اإلجراء الفرصة ألفراد العائالت للتعبير
عن أنفسهم وللقول ما قد تغير بالنسبة لتربية الطفل
والنقاط اإليجابية وما هي تساؤالتهم وتوقعاتهم.

يحدد قاضي األطفال مدة اإلجراء القضائي للبحث
التربوي و القرار يفرض على األسرة كما على
القسم وهو غير قابل للرجوع عنه

علماء نفسانيين وطبيب نفساني
أمينة سر اإلدارة -سكرتارية
أمينة فريق

إن اإلجراء القضائي للبحث التربوي إجراء يتخذه قاضي
األطفال الذي يسعى إلى إدراك حالة الطفل أو
المراهق المبلغ عنه قبل اتخاذ أي قرار

