


 

Punkto ju shoqëron ju si prindër në detyrat tuaja, do të ju ndihmojë të merrni përgjigje në 

pyetjet tuaja psiqike-sociale. Do të keni mbështetjen tonë në gjetjen e rolit tuaj si prind, 

gjithashtu do të nxisë përgjegjësinë tuaj ndaj fëmijës. 

Të dhënit gji  Ne ju këshillojmë në dhënjen e gjirit si dhe në vështirësitë e dhënjes së gjirit. 

Ushqyerja  Ne do të diskutojmë me ju për ushqimin e përshtatshëm për fëmijen tuaj. 

Zhvillimi  Ne mbikqyrim dhe vlerësojmë bashkë me ju zhvillimin e fëmijës tuaj. 

Gjumi  Ne ju këshillojmë se në çfarë mënyre duhet të flejë fëmija juaj. 

Edukimi  Ne diskutojmë me ju për çështjet e edukimit të përditshëm. 

Kujdesi dhe higjiena e trupit  Ne ju këshillojmë për kujdesin dhe higjienën e fëmijës. 

Shëndeti  Ne i referohemi edukimit shëndetësor dhe masave parandaluese. 

Kontaktet  Ne sigurojmë adresat e kontaktit te qendrave tjera të specializuara, ato te 

këshillimit, si dhe mundësitë plotësuese për kujdesin ndaj fëmijëve. 

Kurset për prindërit  Ne ofrojmë kurse për prindërit. Për me shumë informata mbi 

programin e kursit, mund të na vizitoni në faqen tonë:  

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

 

Kontakti i parë: Njoftimin e lindjes së fëmijes tuaj e merr punkto direkt nga spitali dhe 

komuna. Ne me kënaqësi do t’ju kontaktojmë personalisht. Natyrisht ju jeni te mirëpritur të 

na kontaktoni paraprakisht. 

Vizita në shtëpi: Vizitat ne shtëpi bëhen me kërkesë nga prinderit mbasi lind fëmija. Në 

një mjedis të njohur si shtepia juaj, ju do të mund të njiheni më mirë me këshilldhënësen 

dhe të bëni pyetje direkte. Nëse ka nevojë, munde të organizohen vizita të tjera në 

shtëpinë tuaj. 

Këshillimet: Konsulltimet zhvillohen në intervale të rregullta në të gjitha Komunat e Zugut. 

Këtu kërkohet një para-lajmërim. Në raste të veçanta mund të bisedoni me 

këshilldhënësen tuaj edhe jashtë orarit të zakonshëm të këshillimit për të caktuar një 

termin individual. 

 

punkto Eltern, Kinder & Jugendliche 

Bahnhofstrasse 6, 6340 Baar, mail@punkto-zug.ch 

 

 Mo – Fr, 08.30 – 11.30, 041 767 75 75 

@ www.punkto-zug.ch, 041 767 75 00 

 

Oferta për këshilla për prindërit financohen nga Kantoni i Zugut dhe  

për ju është falas. 

 

 

http://www.punkto-zug.ch/

