
 

 

وسال دارند از لحظة تولد سنوالدینی را که فرزندان کمپانکتو 

آنها را در این مسیر و  کندمیتا پنج سالگی حمایت و همراهی 

 سازدتوانمند می

 مادر بودن

 پدر بودن

 خانواده بودن



 

 از ابتدا، همراه شما –پانکتو 

به شما ، و دهدمیاجتماعی به شما مشاوره -، دربارة موضوعات روانیکندمیدر ایفای نقش پدر و مادری با شما همراهی پانکتو 

با  HFپرستاران ای از مجموعهما  آورید.خودکفایی بیشتری بدست عنوان پدر یا مادر پیدا کنید و تان را بهتا نقش کندمی کمک

 .هستیم والدیندر زمینة مشاوره  (NDS)مدرک تحصیالت تکمیلی 

 دهیم.دربارة شیردهی و مسائل این دوره به شما مشاوره می  شیردهی

 .کنیممیفردی و مختص کودکتان با شما گفتگو تغذیۀ دربارة   کدتغذیه کو

 .کنیممیرشد کودک را همراه با خودتان مشاهده و بررسی   رشد

 .دهیممیدربارة خواب کودکتان مشاوره   خواب

 .کنیممیهر روز دربارة مسائل فرزندپروری با شما گفتگو   فرزندپروری

 .کنیممیدربارة مراقبت از کودک راهنمایی شما را   مراقبت

 .دهیممیرانه را به شما نشان سالمت و تدابیر پیشگیضامن رفتارهای   بهداشت

 .گذاریممیتکمیلی مراقبت از کودک را در اختیارتان  هایگزینهنشانی متخصصین و مراکز مشاوره دیگر و همچنین   تماس

به  توانیدمییا کسب اطالعات بیشتر  هادوره ة. برای مشاهدکنیممیفرزندپروری را برگزار  هایدوره  فرزندپروری هایدوره

 مراجعه کنید. /www.punkto-zug.ch/kinder-jugendfoerderung/elternkurseنشانی اینترنتی 

 

 تماس

ً از طریق بیمارستان و شهرداری محل از تولد فرزندتان مطلع  تماس اولیه: رو، مایة خوشحالی ازین. شودمیپانکتو مستقیما

ً ماست که   تر از این هم با ما در تماس باشید.پیش توانیدمیبا شما در ارتباط باشیم. البته،  شخصا

با  توانیدمیصمیمی،  هایمحیط. در شوندمیبنا به درخواست شما پس از تولد نوزاد انجام های خانگی جلسه بازدیدهای خانگی:

 .بگیرید وقتبازدیدهای دیگر برای  توانیدمیکنید. در صورت نیاز، مطرح از یکدیگر هایتان را پرسشهمدیگر آشنا شوید و 

برای شرکت در  نامثبتپیش. شوندمیبرگزار  Zug محالتجلسات مشاوره در فواصل زمانی منظم در کلیه  جلسات مشاوره:

وقت آن را تعیین کنید. در موارد خاص، صورت تلفنی یا آنالین از طریق وبسایت ما به توانیدمیاین جلسات الزامی است. 

 از ساعات معمول مشاوره قرار شخصی بگذارید. غیربا مشاورتان در ساعاتی  توانیدمی

 
 نوجوانان پانکتومرکز خدمات والدین، کودکان و 

 mail@punkto-zug.chبار،  ۶۳۴۰، ۶هافستراش بان

 

 ۰۴۱ ۷۶۷ ۷۵ ۷۵صبح، شماره تماس  11:30الی  8:30جمعه، ساعات الی اوره تلفنی دوشنبه شم 

 

 ۰۴ ۷۶۷ ۷۵ ۰۰یا شماره تماس  punkto-zug.ch/mvbاز طریق سایت به نشانی  عیین وقتت

 

 شود و ارائه خدمات برای شما رایگان استتأمین میپدران و مادران توسط کانتون مشاورۀ بودجه خدمات 

http://www.punkto-zug.ch/kinder-jugendfoerderung/elternkurse/

