• የ ምክር ኣገልግሎት ጽሕፈት ቤት: በፅንስ ግዜ
በሁሉም ለፅንስ በሚያመለክት ጉዳዮች እርዳታ ያበረክታል።
• በ ጀርመን በሁሉም ቦታ ይገኛል።
• በምስጢር ወደዚህ ቦታ መምጣት ይቻላል።
• እዚህ ምክርና እርዳታ በ ነፃ ይሰጣል።
ያጋጠመውን ፅንስ ለማቋረጥ ፍላጎት ካለሽ በዚህን ጉዳይ ልንረዳ እንችላለን።
ፅንስ ለማቋረጥ በሚመለከት በ ጀርመን ሃገር: በመጀመሪያ 12ኛው ፅንሱን የተፈጠረበት ሳምንት
መቋረጥ ይቻላል: ከዛ በኋላ ግን በጤና ችግር ምክንያት ብቻ ነው ፅንስ ማቋረጥ የምቻለው።
ፅንስ ማቋረጥ፣ በርግጥና ችግር በማያስከትል ዘዴ በሓኪሞች ክትትል በነፃ -ገንዘብ ሳይከፈልበት
የሚያረግ ነው::
በመጀመሪያ ግን ሕገ-መሰረት እንደ ሚያመለክተው: በ ጉዳይን ለመማከር ወደ እኛ ጋ መምጣት
ያስፈልጋል።
በ ምክክር እና: በፅንስ ማቋረጥ የሚደረግበት ግዜ ምሀከል: 3 ቀን የግዜ ልይይት መኖር ኣለበት።
ምክር የሚሰጥበት የመስሪያ ቤት ኣድራሻ:

pro familia Fulda
Heinrichstraße 35
36037 Fulda
Telefon: 0661 - 404969 - 0
ምክር የሚሰጥበት መስሪያ ቤት የሚከፈትበት ግዜ:
ሰዓት
ቀን
ሰኞ
8.30 - 12.00 Uhr
ማክሰኞ
14.00 - 18.00 Uhr
8.30 - 12.00 Uhr
ረቡዕ
13.00 - 17.00 Uhr
ሐሙስ
ዓርብ
8.30 - 12.00 Uhr
እባክዎ ስልክ በመደወል የ ምክክር ቀጠሮ ስምምነት ያርጉ።
ምክር የሚሰጥበት መስሪያ ቤት፣ በሚከፈትበት ግዜ: ወደ መስሪያ ቤት በመምጣትም፣ የምክክር ቀጠሮ ለመያዝ
ይችላሉ።
በተቻለ መጠን፣ ኣንድ የሚያስተረጉም ሰው ከእርስዎ ጋር ይዘው ይምጡ።
ችግር በሚገኝበት ግዜ የ ነብሰ-ጡር ረዲኤት በ ችግር ግዜ በማንኛውም ግዜ መደወል ትችላላችሁ። ገንዘብ
የማይከፈልበት ቁ. 0800-4040020. እዚህ የ ብዙ ቋንቋ አስተርጓሚዎች ኣሉ።

ማግባት የምደግፍን እና ማግባት የሚቃወም | የግብረ ስጋ እና የመውለድ መብት | ማሳወቅያ የማግኘት መብት | መብት ነፃ ሆነህ መወሰን | መብት የቤተሰብ ዕቅድ የማረግ ጉዳይ | መብት: ህፃን የምትወልድለት ግዜ
ግዜ

ነፍሰ-ጡር ከሆንሽ …

ዝድግፍን ኣንጻር ምምርዓውን | ጾታዊ ርክብን ናይ ምውላድ መሰልን | መሰል ኣብ ሓበሬታ ምርካብ | መሰል ነጻ ኮይንካ ምውሳን| መሰል ኣብ ጉዳይ መደብ ስድራ-ቤት | መሰል: ሕጻን እትወልደሉ ግዜ

Kindes

ማግባት የምደግፍን እና ማግባት የሚቃወም | የግብረ ስጋ እና የመውለድ መብት | ማሳወቅያ የማግኘት መብት | መብት ነፃ ሆነህ መወሰን | መብት የቤተሰብ ዕቅድ የማረግ ጉዳይ | መብት: ህፃን የምትወልድለት ግዜ

ራስህ ወጥነህ መወሰን | ህክምናዊ ኣገልግሎት የ ማግኘት መብት | በደል እንዳይደርስህ የሚከላከልልህ ጥበቃ የ መግኘት መብት | መብት በ ጉዳይ….

ራስህ ወጥነህ መወሰን | ህክምናዊ ኣገልግሎት የ ማግኘት መብት | በደል እንዳይደርስህ የሚከላከልልህ ጥበቃ የ መግኘት መብት | መብት በ ጉዳይ….

