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Schulpsychologischer Dienst der Stadt Zürich 

 Schulkreis Uto  (Kreise 2 und 3 südl. Birmensdorferstr.) 
Talwiesenstrasse 135,  8055 Zürich Tel. 044 413 41 20 

 Schulkreis Letzi  (Kreis 9) 
Lindenplatz 4,  8048 Zürich Tel. 044 413 40 20 

 Schulkreis Limmattal  (Kreise 4, 5 und 3 nördl. Birmensdorferstr.) 
Langstrasse 21,  8004 Zürich Tel. 044 413 40 40 

 Schulkreis Waidberg  (Kreise 6 und 10) 
Rotbuchstrasse 42,  8037 Zürich Tel. 044 413 40 10 

 Schulkreis Zürichberg  (Kreise 1, 7 und 8) 

Wildbachstrasse 70,  8008 Zürich Tel. 044 413 40 90 

 Schulkreis Glattal  (Kreis 11) 
Oberwiesenstrasse 66,  8050 Zürich Tel. 044 413 40 50 

 Schulkreis Schwamendingen  (Kreis 12) 
Dübendorfstrasse 5,  8051 Zürich Tel. 044 413 40 70 

 

 

 

Albanisch 

 

Çka është shërbimi i psikologjis shkollore? 
 

 Shërbimi psikologjik është një këshillimore falas për fëmijët, prindërit e tyre dhe personelin 
mësimdhënës.  Në të shumtën e rasteve, është mësimdhënësi/ja ai/ ajo i cili propozon një kës-
hillim të tilë në Entin e psikologjis shkollore. 

 Në Cyrih por edhe në qendrat tjera, prindërit kanë mundësi që edhe vetë direkt të paraqiten në 
shërbimin e psikologjis shkollore. 

 Në shërbimin e psikologjis shkollore, fëmijët shkojnë në rastet kur: kanë vështirësi koncentracio-
ni apo probleme tjera në mësim, ndonjëherë edhe kur kanë vështirësi për t'u shoqëruar në klasë 
apo vështirësi tjera. 

 Në kantonin e Cyrihut, në çdo rreth ka nga një apo edhe më tepër shërbime të tilla.  Disa komu-
na apo qytete kanë nje shërbim të përbashkët të psikologjis shkollore. 

 Në sqarimet psikologjike apo në këshillime propozohen zgjidhe, se cila është forma apo mënyra 
më e mirë për t'i ndihmuar një fëmije që ka probleme. 

 Disa nga masat ndihmëse, të cilat për prindërit nuk kushtojnë, kërkojnë një rekomandim të 
shërbimit të psikologjis shkollore.  Masat tjera mundet të merren edhe nga ana e drejtoris së 
shkollava edhe pa rekomandimin e psikologes apo psikologut të shkollës. 
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