Formacion- Këshillim- Kujdes

Kështu na gjejnë
Huchem-Stammeln ndodhet në drejtimin B56 Düren Jülich.

Qendra jonë e familjes Nelly Pütz është një zgjerim i
kopshtit Nelly Pütz. Si një qendër familjare nuk jemi
vetëm për fëmijët tuaj, por edhe për ju, për çdo anëtar
të familjes suaj dhe për të gjithë qytetarët. Për dëshirat
ose problemet e çdo lloji që mund të na drejtoheni.
Ne do të dëshironim t'ju ndihmojmë, ku veprojmë
ose krijojmë kontakt me një nga partnerët tanë të
bashkëpunimit.

Kthehuni djathtas në dritën e dytë të trafikut pas autostradës në B56, kaloni rrethrrotullimin dhe pastaj kthehuni
majtas në rrugën tjetër të mundshme në Grabenstraße.
Përafërsisht në mes të Grabenstraße qendra jonë e familjes është në anën e majtë.

Ju do të gjeni një listë të opsioneve të këshillimit
dhe terapisë, një listë të ofertave për promovimin
e shëndetit dhe aktivitetit fizik, një listë të ofertave
për edukimin e prindërve / familjes, si dhe organizata të tjera ndihmëse.

Qendra e familijes
dhe
Kopsht fëmijësh
Ne prezentojm veten:

Ngjarjet e trajnimit, mbrëmjet e prindërve edukativë, kurset e prindërve, ngjarjet e VHS RurEifel, orari i rregullt i zyrës së të rinjve të
qarkut, qendra këshillimore psikologjike e komunitetit të Düreni dhe policia e qarkut, grupi i
nënës dhe fëmijës, pasdite artizanale, shëtitjë
pyjore. Në broshurën e programit të botuar dy
herë në vit, në faqen tonë të internetit dhe në
gazetën zyrtare të komunës së Niederzier, ju
jeni të mirëpritur të gjeni më shumë.

Një pjesë thelbësore e një qendre familjare
është se të gjitha ofertat mund të kryhen
nga çdo qytetar.

Qendra e familjes Nelly Pütz

Grabenstr. 28
52382 Niederzier
www.familienzentrum-nelly-puetz.de
kindergarten-nellypuetz@niederzier.de

Ne ju ndihmojmë !

Qendra Familjare Nelly Pütz

Oferta të ndryshme mund të merren në qendrën
tonë familjare,, për shembull :

Dhomë studios

Qendra Familjare Nelly Pütz
Çerdhe jonë Nelly Pütz në fshatin HuchemStammeln është ndërtuar në vitin 1973 dhe është

Hapësire per luajtur role

certifikuar që nga viti 2008 si një qendër familjare.
Bartësi i institucionit tonë është "Qendra e kujdesit
ditor për fëmijët Niederzier e.V." Nëpërmjet punës
sonë të hapur pjesërisht ne duam t'u japim

Studio e Artit

fëmijëve në të gjitha fushat arsimore mundësinë
për të vepruar vetë-përcaktuar.
Kopshti i fëmijëve përbëhet nga 5 grupe:
1x 25 fëmijë të moshës 3-6 vjeç

Dhomë relaksimi

4x 20 fëmijë të moshës 2-6 vjeç
Format tona të kujdesit janë:
25 orë:

Hapësirë ndërtimi

7.30 - 12.30
35 orë:

Dhomë ushiqimit

7.30 - 12.30 dhe 14.00 - 16.00 ose
Blloku: 7.00 - 14.00 (përfshirë drekën)
45 orë:
Ora 7.00-16.00 ose
7.30-16.30 (përfshirë drekën)
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