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A quem de direito 

 

 Lausanne, março de 2023 

Cara Senhora, caro Senhor, caros Pais, 

No próximo verão, o(a) seu(sua) filho(a) irá concluir a escolaridade e poderá dar início a uma 
formação de aprendizagem, os estudos do liceu ou um curso de ligação. O Gabinete 
Cantonal de Orientação Escolar e Profissional (L'Office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle - OCOSP) dá-lhe apoio neste momento importante. Nesta carta, vamos 
apresentar-lhe duas ajudas que lhe disponibilizamos: meios para se informar e um serviço 
de aconselhamento e orientação. 

1. Pretende acompanhar o(a) seu(sua) filho(a) no seu projeto?  

Pode ajudar o(a) seu(sua) filho(a) e visitar a nossa página da Internet: 

www.vd.ch/orientation  
► rubrica Pour les élèves de la scolarité 

obligatoire 
 

Poderá encontrar informações sobre: 
• as profissões, as formações e as oportunidades de aperfeiçoamento; 
• a investigação e a realização de um estágio; 
• a procura de um local de formação. 

2. Pretende falar do projeto do(a) seu(sua) filho(a) com um(a) profissional? 

Você e o(a) seu(sua) filho(a) podem falar com o(a) conselheiro(a) de orientação da escola 
para: 

• identificar os interesses, os valores, as competências e os recursos o(a) seu(sua) filho(a) 
e associá-los a possíveis formações; 

• dar apoio personalizado ao(à) seu(sua) filho(a) para realizar o seu projeto (procura de 
empresas, processo de candidatura, preparação para os exames de admissão, etc.); 

• trabalhar para ultrapassar as dificuldades ou os obstáculos que o(a) seu(sua) filho(a) 
poderá vir a encontrar no seu projeto profissional. 

Continuando à sua inteira disposição, enviamos-lhe, cara Senhora, caro Senhor, caros Pais, 
os nossos melhores cumprimentos. 

Centro de Orientação Escolar e Profissional 

Responsável de Centro   
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit: 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung: 

► You can find a translation of this letter on our Website: 

 ◄  تتوافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني:

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web: 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento: 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet: 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani: 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ: 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz: 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті: 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo: 

 

www.vd.ch/orientation  
► rubrica Publications, voir tout en bas 

 


