
 
Albaneese vertaling uit het Nederlands van:  

Vragen over Opvoeden? 

 

 
Keni pyetje mbi kujdesin prindëror? 

Mirë se vini në shërbimin tonë të konsultimit! 

 

Natyrisht që të gjithë fëmijët janë të shtrenjtë! 

Megjithatë, ne nuk kemi nevojë t’u themi 
nënave dhe baballarëve se rritja e një fëmijë 
nuk është gjithnjë e lehtë. 

 

Zakonisht, një prind e di në mënyrë instinktive se 
si të reagojë, por ka ndoshta momente dyshimi. Ju 
i bëni pyetje vetes dhe ndiheni më pak të sigurt. 

 

Në këto momente, shërbimi i konsultimit për 

mbështetjen e prindërve mund të jetë pikërisht 
ajo që ju duhet. 

 

Shembuj: 

 Meri është dy vjeç dhe nganjëherë inatoset. 
Kur ajo nuk arrin atë që do, ajo do t’i 
shkatërrojë të gjitha lodrat e saja. Ju nuk 
dini se si të reagoni. 

 
 Jeni të rraskapitur sepse Naima që është 

vetëm katër muajshe qan shumë. Doni të 
diskutoni me dikë se si mund ta zgjidhni 
problemin në mënyrë tjetër. 

 
 Keni është 18 muajsh dhe zgjohet disa herë 

gjatë natës. Jeni të lodhur dhe durimit po i 
vjen fundi. 

 

Prindërit me fëmijë deri në moshën tre vjeç mund 

të kontaktojnë shërbimin e konsultimit për 

mbështetjen e prindërve me historitë dhe pyetjet 

e tyre rreth kujdesit prindëror. 
Mund të diskutoni situatën tuaj me një ndihmës 
të “Kind en Gezin” (Fëmija dhe Familja) që është 
trajnuar të japë këshilla pedagogjike. 



 

Kjo mund të ndodhë në një bisedë të vetme ose 
gjatë disa bisedave (jo më shumë se pesë) që 
zgjasin rreth një orë. Ai apo ajo do t’ju ndihmojnë 
të gjeni një zgjidhje dhe padyshim që do t’ju 

ndihmojnë gjatë rrugëtimit tuaj. Një konsultim i 
tillë mund të ofrojë ndihmë të vërtetë. 

 

Ky shërbim ofruar nga “Kind en Gezin” është 
falas. 

 

Doni më shumë informacion rreth shërbimit të 
konsultimit për mbështetjen prindërore apo 
doni të caktoni një takim? 
Kontaktoni ‘Kind en Gezin’. 

 

Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27 
1060 BRUSSEL 

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 
www.kindengezin.be 
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http://www.kindengezin.be/

