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خطوط إرشادیة

حامل بدون رغبة؟



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

 الحصول على االستشارة = مجاناً وبشكل محاید وسريلك الحق في 
حق في ھذه الحالة یمكن أن یتسبب الحمل غیر المرغوب فیھ في طرح الكثیر من التساؤالت والمشاعر المتناقضة والمخاوف. ووفقاً للقانون اإلتحادي فإن لك ال

 الحمل أو التخلص منھ. في الحصول على استشارة ومساعدة مجانیة بصرف النظر عن رغبتك في إستكمال

تب فإذا كنت في حالة صراع وتحتاج إلى وقت التخاذ القرار أو ترغب في الحصول على لقاء آخر مفتوح عن وضعك الشخصي فنرجو التوجھ إلى المكا
 والقانونیة.الرسمیة لتقدیم االستشارة بخصوص الحمل التي یمكنھا مساعدتك في المسائل اإلجتماعیة والنفسیة والمالیة 

حمل أو عند وجود ویمكن لمثل ھذه االستشارة أن تساعدك في العثور على القرار الصحیح. كما یمكنك التوجھ إلى ھذه المكاتب االستشارة بعد إجراء إجھاض لل
 تساؤالت بخصوص منع الحمل.

 .وفي حال الغربة یمكن لشریك الحیاة أو مقدم الرعایة المجيء معك إلى جلسة االستشارة

 مكاتب االستشارة بخصوص الحمل في كانتون سانت غالن
 مكاتب االستشارة للتخطیط لبناء أسرة والحمل والجنس

 االتفاق بالھاتف)(المواعید حسب 

 قررت أن تقطع الحمل
ئمة علیھا توقیعك تحتوي في ھذه الحالة عقد طبیبك/طبیبتك معك لقاُء تفصیلیاً وأخبرك باللوائح القانونیة والمخاطر الصحیة الناجمة عن إسقاط الحمل وقدم لك قا

 على عناوین مكاتب االستشارة.

 تخاذ القرار بشأن بقاء الحمل أو إسقاطھ وكذلك الحال في إمكانیة منح الطفل لیتبناه أحد.ففي النھایة أنت وحدك كامرأة ھي القادرة على إ



      

 

 
PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz

Pfingstweidstrasse 16
8005 Zürich

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

  

 قررت أن تقطع الحمل
ئمة علیھا توقیعك تحتوي في ھذه الحالة عقد طبیبك/طبیبتك معك لقاُء تفصیلیاً وأخبرك باللوائح القانونیة والمخاطر الصحیة الناجمة عن إسقاط الحمل وقدم لك قا

 على عناوین مكاتب االستشارة.

 تخاذ القرار بشأن بقاء الحمل أو إسقاطھ وكذلك الحال في إمكانیة منح الطفل لیتبناه أحد.ففي النھایة أنت وحدك كامرأة ھي القادرة على إ
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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

 كما یمكن التوجھ إلى المكتب التالي:

المكتب االسشتاري اإلقلیمي في ھیربروج وزارجانس وأوتسناخ وفاتفیل وفیل

وكالة إغاثة لتبني األطفال ذوي اإلعاقة البدنیة والعقلیة

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

 
Brühlgasse 35/37

   9004 St.Gallen
Telefon: 071 243 45 45

Mail: sekretariat@kjpd-sg.ch 

ً  16أنت أقل من   عاما
مكاتب  عاماً ولدیك رغبة في التخلص من الحمل، في ھذه الحالة یجب علیك التوجھ إلى اللقاء التفصیلي مع الطبیب/الطبیبة المنعقد في أحد 16عمرك أقل من 

 االستشارة المخصص للشباب. وھذه االستشارة إجباریة.
 كما أن ھذه االستشارة سریة حتى مع القاصرین ومجانیة وتخضع لواجب الكتمان.

ً  16السیدات الحوامل أقل من   عاما
 حضور ھذه الجلسة االستشاریة إلزامي قبل إسقاط الحمل.

بخصوص الحمل في سانت غالن وزارجانس ورابرسفیل وفاتفیل بتقدیم االستشارة للسیدات الحوامل التي یقل وفي كانتون سانت غالن تكلف المكاتب االستشاریة 
 عاماً. 16عمرھن عن 

 التبني
الطفل بعد الوالدة لكي یتبناه أحد، ولیس من السھل إتخاذ قرار كھذا دون نقاشات مسبقة. وتفتح لك مكاتب من القرارات الصعبة جداً ھو قرار التخلي عن 

 االستشارة أبوابھا بھذا الخصوص أیضاً. ویمكنك بالطبع العثور على العناوین الالزمة في ھذا الدلیل.

 معلومات بخصوص إتاحة الطفل الولید للتبني
 لى المكاتب الرسمیة لتقدیم االستشارة بخصوص الحمل.كما یمكنك التوجھ مباشرة إ



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

مساعدة السیدات التي قررت استمرار الحمل

 مكاتب إضافیة للمساعدة

 المساعدة األخالقیة
] وذلك عبر الرقم Dargebotene Handبشكل فوري عن شریك في الحدیث فیمكنك الوصول على مدار الساعة إلى مكتب الید الممدودة [إذا كنت تبحث 

 یمكنك الحصول على االستشارة بالبرید اإللیكتروني أو بخدمة الدردشة المباشرة بشكل منفرد. www.143.ch. عبر الموقع143

 المساعدة المالیة
 من المنظمات الخاصة والكنسیة التي یمكنھا المساعدة في الحاالت الطارئة عند وجود حمل.توجد العدید 

االتحاد النسائي الكاثولیكي السویسري، صنادیق التضامن مع األم والطفل

مساعدة األطفال والشباب

إستشارة لیست مرتبطة بالمعتقد للعائالت

المساعدة السویسریة لألم والطفل


