Nëse jeni shtatzëne …
• Qendra për këshillë të shtatzënisë ju ndihmojnë për të GJITHA
pyetjet që kanë të bëjnë me shtatzëni.
• Këto qendra mund ti gjeni çdo anë në Gjermani
• Ju mund të shkoni aty duke mos e marr vesh askush.
• Këshilla dhe ndihma është aty falas.
Ne ju ndihmojmë, në qoftë se dëshironi të bëni abortim. Kjo gjë në Gjermani
është e mundshme deri në javën e 12 të shtatzënisë, më pas vetëm nga
shkaqet shëndetësore. Abortimi do të bëhet me kujdes dhe sigurt nga ana e
mjekut apo mjekes dhe për juve do të jetë për momentin falas. Por së pari do
të duhej që të vini tek ne për këshillë, kjo është e paraparë me ligj. Periudha
ndërmjet abortit dhe këshillimit do të duhej që të kalojnë tre ditë.
Adresa e qendrës për këshilla:

pro familia Beratungsstelle
Breitscheidstraße 7
34119 Kassel
Tel. 0561 7661925 0

Orari i punës i qendrës për këshilla:
Ditët e javës
E hënë
E martë
E mërkure
E ejte
E premte

Ora
9.00 - 16.00
9.00 - 13.00, 16.30 - 19.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00, 14.30 - 18.00
9.00 - 13.00

Ju lusim na merrni në telefon për të përcaktuar një ditë takimi për këshillë. Po ashtu
Ju mundeni të na kontaktoni personalisht gjatë orarit të punës lidhur me caktimin e
datës së takimit për këshillë. Ju lusim që mundësisht merrni dikë me veti për
përkthim.
IPër rastet urgjente ju mund të na merrni në telefonin për dhënien e ndihmës për
shtatzënat në nevojë rreth 24 orëve falas nën numrin 0800-4040020. Aty ka
përkthyese në shumë gjuhë.
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