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St. Gallen
Vadianstrasse 24

Postfach 325
9001 St. Gallen

Telefon: 071 222 88 11
  Mail: faplasg@fzsg.ch

Sargans
Bahnhofstrasse 9

7320 Sargans
Telefon: 081 710 65 85

Mail: faplasargans@fzsg.ch

Wattwil
Bahnhofstrasse 6

Postfach 122
9630 Wattwil

Telefon: 071 988 56 11
Mail: faplawattwil@fzsg.ch

Rapperswil-Jona
St. Gallerstrasse 1

8645 Jona
Telefon: 055 225 74 30
Mail:faplajona@fzsg.ch

www.faplasg.ch

   

 رایگان، بیطرفانھ و محرمانھ=  ھستید مشاورهشما دارای حق 
طبق قوانین دولتی شما در این شرایط، .بارداری ناخواستھ می تواند سؤاالت، احساسات متعارض و اضطراب را بھ دنبال داشتھ باشد

 .دارید را یا قصد سقط داشتھ باشید، حق دریافت مشاوره و پشتیبانی باشید صرفنظر از اینکھ مایل بھ ادامھ بارداری

درباره شرایط شخصی خود نیاز مجدد ھمچنان بھ زمان یا گفتگوی آزاد ،برای تصمیم گیرییا اگر در شرایط متعارض ھستید، 
در رابطھ با سؤاالت اجتماعی، می توانند  ، این مراکزدارید، می توانید با مراکز مشاوره عمومی بارداری تماس بگیرید

 .کمک می کنند روانشناختی، مالی و قانونی بھ شما

ھمچنین می توانید پس از سقط یا در صورت داشتن سؤال درباره . چنین مشاوره ای می تواند بھ شما در تصمیم گیری درست کمک کند
 . جلوگیری از بارداری با این مراکز مشاوره تماس بگیرید

 . گفتگو بھ مرکز بیایید با شریک یا ھمسر خود یا فرد ارجاع دھنده برایدر صورت تمایل ھمچنین می توانید 

 مراکز مشاوره بارداری کانتون سنت گالن
  جنسی مسائلمراکز مشاوره برای تنظیم خانواده، بارداری و 

 )می شود ھماھنگمالقات از طریق تلفن  وقت(

 



 شما تصمیم بھ سقط گرفتھ اید

قانونی و ھمچنین خطرات سقط برای سالمتی شما مفادبا شما خواھد داشت و درباره  یمفصلی گفتگو در این صورت، پزشک شما
امضا ارائھ در قبال است، آدرس ھای مراکز مشاوره  کھ حاویاین راھنما را  اطالعاتی را در اختیار شما قرار خواھد داد، ھمچنین

 .دریافت خواھید نمود

نوزاد را اینکھ کھ آیا قصد ادامھ بارداری را دارید یا خصوص ایندر  ،عنوان فرد تحت تأثیربھ ھستید کھ تنھا شما در نھایت 
 .می باشید.قادر بھ تصمیم گیری ، سقط می کنید
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Kantonsspital St.Gallen
Frauenklinik, Haus 06

Rorschacher Strasse 95
9007 St.Gallen

Telefon: 071 494 69 69
Mail: frauenklinik@kssg.ch

Spital Linth
Frauenklinik

Gasterstrasse 25
8730 Uznach

Telefon: 055 285 41 42
Mail: frauenklinik@spital-linth.ch

Spital Grabs
Frauenklinik

Spitalstrasse 44
9472 Grabs

Telefon: 081 772 54 01
Mail: frauenklinik. grabs@srrws.ch



      

 

 
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz

Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich

Telefon 044 205 50 40
www.pa-ch.ch

«Emmanuel» S.O.S. Adoption
Route d’Outre-Vièze 146

1871 Choëx VS
Telefon: 024 471 60 74

www.emmanueladoption.ch

Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste
www.kjpd-sg.ch

 
Brühlgasse 35/37

   9004 St.Gallen
Telefon: 071 243 45 45

Mail: sekretariat@kjpd-sg.ch 

 سال سن دارید  16کمتر از 

 تخصصیباید با مرکز مشاوره ، ه منظور دریافت مشاوره مفصل با پزشکسال سن دارید و تصمیم بھ سقط گرفتھ اید،  16اگر کمتر از 
 .این مشاوره الزامی است تماس حاصل نمایید. جوانان

 .ھمچنین مشاوره با افراد کم سن محرمانھ، رایگان و تحت پیمان محرمانگی انجام می شود

 سال 16زنان باردار زیر سن 

 .از سقط الزامی است قبلاین مشاوره انجام 

جونا و واتویل مسئول ارائھ مشاوره بھ زنان -بارداری در سنت گالن، سرگان، رپپرسویل در کانتون سنت گالن مراکز رسمی مشاوره
 .سال ھستند 16 اردار زیرب

 :تماس حاصل نمایید زیرھمچنین می توانید با مرکز 

 
 
 
 

 مراکز مشاوره منطقھ ای در ھیربراگ، سرگان، اوزنک، واتویل و ویل

 فرزندخواندگی

و سپردن نوزاد برای فرزندخواندگی پس از تولد تصمیمی دشوار است کھ بدون گفتگوھای مفصل قابل انجام  کردن ترک
ھمچنین آدرس ھا را می توانید . دارند نیزدراین زمینھ را بھ شما  ارائھ خدماتآمادگی بدین منظور، مراکز مشاوره . نیست

 .در این راھنما بیابید

 درباره سپردن نوزاد برای فرزندخواندگی یاطالعات

ً بھ مؤسسات ذیل مراجعھ کنید  :می توانید بھ مراکز رسمی مشاوره بارداری و یا مستقیما

 
 
 
 
 

 .جسمی و ذھنیبرای فرزندخواندگی کودکان ناتوان ی حمایتیسازمان



Katholischer Frauenbund St.Gallen – Appenzell
Beratungsstelle Mütter in Not

Oberer Graben 44, 9000 St.Gallen
Tel: 071 222 45 60, www.frauenbundsga.ch

Evangelische Frauenhilfe St.Gallen Appenzell
Oberer Graben 42, 9000 St.Gallen

Tel: 071 220 81 80, www.efh-sgapp.ch

Kasernenplatz 1, 6000 Luzern 7
Tel: 041 226 02 27, www.frauenbund.ch

Bahnhofstrasse 9, Postfach 83, 7320 Sargans, Tel: 081 720 09 10
Frongartenstrasse 11, 9001 St.Gallen

Tel: 071 222 53 53, www.kjh.ch

Beratungsstelle schwanger.li
Bahnhofstrasse 34, 9470 Buchs

Tel: 0848 00 33 44, www.schwanger.li
  

Stiftung Ja zum Leben
Tel: 055 653 11 50

www.ja-zum-leben.ch

  

Helpline: 0800 811 100 (Gratisnummer)
www.shmk.ch

 حمایت اخالقی

ساعتھ آماده  24بھ صورت  143شماره تماس با  "یاری دستِ "برای گفتگوی فوری نیاز دارید،  ھمراهیک اگر بھ 
مشاوره  www.143.chھمچنین می توانید از طریق ایمیل یا گفتگوی شخصی در وبسایت . پاسخگویی بھ شما است

 .دریافت کنید

 حمایت مالی

بارداری حین در شرایط اضطراری  وجود دارند کھ نیز یوصی مختلفخصوابستھ بھ کلیسا یا سازمان ھای 
 .کمک می کنند

 
  

 
 

 

 یس، صندوق اتحاد برای کودک و مادرئزنان کاتولیک سو
 
 

 

 

. 

 

حمایت از کودکان و جوانان

مشاوره خانواده بدون محدودیت عقیدتی

پشتیبانی از زنانی کھ تصمیم بھ ادامھ بارداری گرفتھ اند

مؤسسھ خصوصی برای زنان باردار و مادران دچار مشکل

بنیادی خصوصی برای کمک بھ زنان باردار و مادران درشرایط سخت

Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind

دیگر سازمان ھای مشاوره


