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مصالح أخرى للمساعدة  
 

الدعم المعنوي  
إذا كنتم ترغبون في الحدیث فورا مع شخص یمدكم باالستشارة، فإن ید المساعدة ممدودة لكم على 

. 143مدار الساعة، إذ علیكم االتصال بالرقم الھاتفي التالي:   
 

الدعم المادي  
 العسیرة عند  الفتراتلعون في في إن ھناك العدید من المنظمات الخاصة و الكنائسیة، التي تقدم ید ا

الحمل.   
 
Solidaritätsfonds für Mutter und Kind 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund 
Kasernenplatz 1 
6000 Luzern 7 
Telefon 041 226 02 27 
www.frauenbund.ch 

Muttertagsfonds – 
Aargauer Katholischer 
Frauenbund 
Geschäftsstelle 
Neustrasse 51 
5430 Wettingen 
056 668 26 42 
www.frauenbund-aargau.ch 

  
Stiftung Hilfe für Mutter und Kind 
der Reformierten Landeskirche 
Hintere Hauptgasse 15 
4800 Zofingen 
Telefon 079 273 97 50 
www.ref-ag.ch 

 

 
 

فل المولود للتبنيمعلومات بخصوص اإلمكانیات المتاحة إلعطاء الط  
 

بإمكانكم إما االتصال بالمصالح االستشاریة الخاصة بالحوامل أو التوجھ مباشرة إلى:   
 
Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
Pfingstweidstrasse 16 
8005 Zürich 
044 205 50 40 
www.pa-ch.ch 
 

 
 

دلیل  
حمل غیر مرغوب فیھ؟  
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إن لدیكم الحق في الحصول على االستشارة   
موثوق بھبدون مقابل و بشكل محاید و   

 
ة و یسبب إن حدوث حمل غیر مرغوب فیھ یمكن أن یحدث الكثیر األسئلة و یخلق أحاسیس متضارب

مخاوف. وحسب القانون االتحادي فإنھ لدیكم الحق في ھاتھ الحالة في الحصول على استشارة بدون 
مقابل و كذا على المساعدة الضروریة، بغض النظر عن رغبتك في إتمام الحمل أو إنھائھ.   

 
ذا كنت و إذا كنت تتواجدین في حالة صراع مع نفسك و تحتاجین لبعض الوقت التخاذ قرارك أو إ

ترغبین في إجراء حوار صریح حول حالتك الشخصیة، فما علیك إال التوجھ إلى المصالح 
االستشاریة الخاصة بالحوامل، الالئي بإمكانھن تقدیم المساعدة االجتماعیة و النفسیة و المادیة و 

القانونیة إلیك.   
 

اذ القرار الصحیح. كما إن الحصول على مثل ھاتھ االستشارة من شأنھ أن یساھم في تسھیل اتخ
یمكن التوجھ إلى إحدى المصالح االستشاریة حتى بعد التخلص من الحمل أو في حالة الرغبة في 

الحصول على معلومات بخصوص منع الحمل.   
 

. ثقین فیھاالستشارة مع رفیقك أو مع شخص ت بإمكانك القدوم إلى  
 

ھل تشعرین أنك في حالة إضطراریة؟  
 

خالل او كإعتمادك الكلي ُمنصُب على ان الیعلم احد بالحمل أو بالوالدة. ستوفر لك مشافي كانتون أر
فترة الحمل وما بعد الوالدة إستشارات طبیة ونفسیة (سریة) موثوق بھا. بامكانك ان تنجبي طفلك 

الشخصیة عند  دون أن یعلم أحد، بحیث ال یشعر محیطك بواقعة الوالدة. سیتم التكتم على معلوماتك
تسجیلھا ولن یتم اعالم اي شخص أثناء تواجدك في المشفى. فان كنت من الذین یریدون اإلنجاب 

بشكل سري، فما علیك اال التواصل مع قسم تقدیم المساعدات الخاص بالوالدة في احد مشافي 
كانتون أركاو.  

 
اإلجھاضلقد قررت   

 
مع طبیبك أو مع طبیبتك و اطلعت على المحددات  في ھاتھ الحالة تكونین قد أجریت حوارا مفصال 

القانونیة و على المخاطر الصحیة المتعلقة باإلجھاض، كما سلمك ھذا الدلیل لالطالع علیھ مع 
العناوین و بإثباث من لدنك بأنك قد تسلمتھ.   

 
ر ضد إنك و في األخیر المرأة المعنیة بھذا األمر و أنت الوحیدة التي في استطاعتك اتخاذ قرا

اإلجھاض أو تقدیم مولودك للتبني.   
 

سنة 16إذا كان عمرك أقل من   
 

سنة  وأردت اإلجھاض فإنھ یجب علیك باإلضافة إلى إجراء حوار مفصل مع  16إذا كنت أقل من 
طبیبك أو طبیبتك أن تتوجھي إلى مصلحة استشاریة متخصصة في أمور الشباب، ألن ذلك یعتبر 

و بدون مقابل و  موثوق بھالنوع من االستشارات الخاصة بالقاصرین ھو أمرا إجباریا. و حتى ھذا 
یخضع لواجب الكتمان المھني.   

 
التبني  

 
إن إعطاء طفل للتبني بعد الوالدة لیعتبر قرارا صعبا للغایة، و الذي ال یمكن اتخاذه إال بعد إتمام 

ھي رھن اإلشارة و ستجدون االستشارات الضروریة. و في ھاتھ الحالة فإن المصالح االستشاریة 
في ھذا الدلیل العناوین الضروریة.   

 
 
 
 
 
 
 

عنوان المصلحة االستشاریة الرسمیة الخاصة بالنساء الحوامل في مقاطعة آركاو 	
 
Sexuelle Gesundheit Aargau 
Fachstelle für Sexualität, Schwangerschaft, 
sexuell übertragbare Krankheiten und sexuelle Bildung 
Entfelderstrasse 17 
5000 Aarau 
Telefon 062 822 55 22 
www.seges.ch 
info@seges.ch 

 

 
تعطى المواعید لالستشارة بعد االتصال الھاتفي  

 
سنة 16النساء الحوامل أقل من   

 
إن االتصال بالمصلحة االستشاریة الخاصة بالحوامل ھو أمر إجباري قبل إیقاع اإلجھاض.   

 
من قدیم المشورة للنساء الحوامل أقللحة االستشاریة المذكورة أعاله ھي المسؤولة عن تإن المص

سنة.  16  
سوف تجدون عنوان المصلحة أعاله.  

 


