
 

 

 

ی عملراھنما  
اید؟شده باردار ناخواسته آیا  

	

سایر نھادھای امداد  

روانشناسی کمک  
بھ طور شبانھ  ١۴٣در صورتی کھ بھ فوریت بھ مشاور و طرف گفتگو نیاز داشتھ باشید، شماره تلفن 

سازد.روزی این امکان را برای شما میسر می  
 

کمک مالی  
وجود دارند کھ در وضعیت اضطراری ناشی از بارداری ھای مختلف خصوصی و یا کلیسایی سازمان
توانند خدمات حمایتی ارائھ دھند.می  

	
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 
Telefon 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 

 

 
طالعات مربوط بھ امکانات موجود جھت سپردن نوزاد برای فرزندخواندگیا  

توانید یا بھ طور مستقیم با مراکز رسمی مشاوره در اموربارداری تماس بگیرید و یا شخصا بھ شما می
آدرس زیر مراجعھ کنید:  

Pflege- und Adoptivkinder Schweiz 
Pfingstweidstrasse 16 
8005 Zürich 
Telefon: 044 205 50 40 
www.pa-ch.ch 
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فرزندخواندگی  

تصمیم بسیار دشواری است کھ  ،جھت فرزندخواندگی سپردن یک نوزاد پس از بھ دنیا آمدن
برای این موارد نیز  تواند اتخاذ شود. مراکز مشاورهنمی جانبھھای ھمھبدون مشورت و گفتگو

 برگھ راھنمادرس این مراکز را نیز در ھمین ند. آدھامکانات خود را در اختیار شما قرار می
.د بیابیدتوانیمی  

 
 

 

)Kanton Aargau( اوره امور بارداری کانتون آرگائوآدرس مرکز رسمی مش  

Sexuelle Gesundheit Aargau 

Fachstelle für Sexualität, Schwangerschaft, 

sexuell übertragbare Krankheiten und sexuelle Bildung 

Entfelderstrasse 17 
5000 Aargau 
Telefon: 062 822 55 22 
www.seges.ch 
info@seges.ch 

یتلفن فقط از طریق تماس قبلی وقت مالقاتتعیین   

 

سال ١۶زنان باردار زیر   

پیش از انجام سقط جنین این مشاوره الزامی است.  
ذکر شده در باال، مسئول مشاوره زنان  بارداریامور مرکز رسمی مشاوره  در کانتون آرگائو،

است. سال ١۶باردار زیر   
 

.بیابیدباال  توانید درمی آدرس را  
	

شما حق مشاوره دارید  

بھ صورت رایگان، بیطرفانھ و محرمانھ  

ھای متناقض و ترس برانگیزد. ھای بسیار، حستواند پرسشریزی میبارداری ناخواستھ و بدون برنامھ
ھای رایگان دارید، کمکبر اساس قوانین فدرال، در چنین وضعیتی شما حق دریافت خدمات مشاوره و 

نظر از اینکھ شما برای سقط جنین و یا حفظ جنین تصمیم بگیرید.صرف  
 

و یا  گیری بھ فرصت نیاز داریدسردرگمی و یا تردید ھستید و برای تصمیم دچارشما  در صورتی کھ
می در مورد وضعیت شخصی خود نیازمندید، در این صورت بھ مراکز رس و مشورت گفتگو بھ

ھای اجتماعی، کنید. در آنجا کسانی را خواھید یافت کھ در زمینھ مشاوره در امور بارداری رجوع
ھای حقوقی بھ شما یاری خواھند رساند.روانشناسی، مالی و نیز پرسش  

توانید حتی پس . شما مییاری رساندشما برای اتخاذ یک تصمیم صحیح  تواند بھیک چنین مشورتی می
بھ این مراکز مشاوره ھای مربوط بھ جلوگیری از بارداری در رابطھ با پرسش از سقط جنین و یا

.رجوع کنید  
برای  ک زندگی خود و یا فرد مورد اعتماد خودشری توانید بھ ھمراهدر صورتی کھ مایل باشید می

مشاوره بھ این مراکز مراجعھ کنید.  

د؟یقرار دار یاضطرار تیدر وضع ایآ  

 یھا مارستانیدر ب. ابدیشما با خبرنشود/اطالع ن مانیاز باردارشدن و زا یکھ کس دیدار ازین شما
) مشاوره ی(محرمانھ/سر مانیو بعد از زا ی) شما در زمان باردارKanton Aargauکانتون آرگو(

 ایبصورت محرمانھ کودک خود را بھ دن دیتوان ی. شما مدیکن یم افتیدر یو روانشناس یپزشک
شما در ھنگام  یشما با خبر نشوند. مشخصات فرد مانیاز موضوع زا انیکھ اطراف یبھ طور د،یاوریب

 یباز نم  یفرد ثالث چیھ یبرا مارستانیحضور شما در بشود و اطالعات مربوط بھ  یثبت نام مسدود م
کانتون  مارستانیب کی مانیبھ موقع بھ بخش زا د،یمحرمانھ ھست مانیزا کیگردد. اگر ناچار بھ 

.دی) مراجعھ کنKanton Aargauآرگو(  

اید سقط جنین کنیددر صورتی کھ تصمیم گرفتھ  

را از تمامی  جانبھ در این رابطھ با شما بھ گفتگو خواھد نشست وشمادر چنین مواردی پزشک شما ھمھ
ھای سالمتی سقط جنین آگاه خواھد ساخت. سپس راھنمای مربوطھ در ضوابط قانونی و ھمچنین ریسک

را، در مقابل گرفتن امضا از شما، بھ آدرس مرکز مشاوره برای شما ارسال خواھد کرد.این زمینھ   
برای سقط  توانیدنھایت تنھا کسی ھستید کھ می ھستید، در درگیر این مسئلھ کھ شما بھ عنوان یک زن

جنین و یا ادامھ بارداری و یا حتی برای بھ فرزندخواندگی سپردن نوزاد خود تصمیم بگیرید.  
 

شما زیر شانزده سال باشدسن در صورتی کھ   

جانبھ با پزشک سال است و قصد سقط جنین دارید، باید عالوه برمشاوره ھمھ ١۶ زیر اگر سن شما
ھا برای افراد زیر سن بھ یک مرکز مشاوره متخصص جوانان نیز رجوع کنید. این گونھ مشاوره خود،

ن نیز موظف بھ حفظ اسرار شخصی ھستند و قابل ی رایگاقانونی الزامی است. این مراکز مشاوره
اند.اعتمادند ھستند و برای رازداری خود سوگند یاد کرده  

 
	


