


 

punkto li wezifeya we ya deubavîtî de bi we re ye, jibo pirsên we ya psikoljîk u civakî 

şewirdarî (danişmentî) dike, piştgirî dide we ku hun rolên xwe bibînin û hêz dide we ku hun 

zanyarîya xwe şexsî pêşbixin. 

 

Mêjandin  Em li derbare mêjandinê û pirsgirêkên li ser mêjandinê de alîkariya we dikin. 

Xwarin  Em bi we re li ser xwarinên ku jibo zarokê we başe dipeyvin. 

Pêşketin  Em bi we re pêşketina zarokê we teqip dikin. 

Xew kirin  Em derheqe xewa zarokê we alîkarî we dikin. 

Mezinkirin (terbîye)  Em bi we re li ser pirsgirekên rojane a mezinkirine dipeyvin. 

Xwedîkirin  Em li ser xwedîkirina ya zarokê we de alîkarîya we dikin. 

Tendurîstî  Em nêzikbunên baş û tedbîrên pêwist jibo tendurîstî nîşanê we dikin. 

Têkîlîyan  Em adresên sazîyên pisbor û şewirmendî û dîsa îmkanên jibo piştgirîya a 

malbatan li we re didin. 

Qursên ya dêbav  Em qursên ya dêbav çêdikin.Jibo bernameya qursê bipirsin an ji li ser 

malpera www.punkto-zug.ch/kinder-jugendfoerderung/elternkurse/ xwe agahdar bikin. 

 

Tekîlîya ewil: Punto serlêdanê ya dayikbuna zarokê we li nexweşxane û li şaredarîya we 

de digre. Jibo wî di dilgermî em bi we re dikevin di tekîlîyê. Bixweber (Helbet) hun dikarin 

beri wê jî pêwendîya xwe bi me re çêbikin. 
 

Serdana Malê: Serdana Malê gora xwestek piştî dayikbuna zarok te kirin. Di nav bawerî 

de mirov dikare hevdu nasbike û li ser pirsan biaxive. Dema pewistî hebe mirov dikare 

serdanên 

nu jî çê bike. 
 

Şewirmendîtîyan: Şewirmendîtîyan (danişmentî) bi demên nîzamî li hemu şaredarên ê 

Zug ê de tên çêkirin. Jibo vê serlêdanek a despekê pewiste. Jibo rewşên awerte(îstîsna) 

hun dikarin bi şewirmendên (danişmenê) xwe jivanekê (rendevuyekî) şexsî dervayi demên 

şewirmendîtî çebikin. 
 

punkto Eltern, Kinder & Jugendliche 

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

 

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

@ punkto-zug.ch/mvb, 041 767 75 00 

 

 

Pere ya ew pêşnîyarê bi alîyê kanton ve tê dayîn û jibo we bê pere ye. 


