الحمل ومنع والوالدة األمومة 7.
تصريح إصدار يتم .الطفل والدة بعد أشهر  6حتى طرده يمكن ال منتظم غير بشكل ولو إيطاليا في موجود حمل حالة في األجنبي المواطن
.الشرطة قيادة قبل من الحامل للمرأة الطبي للعالج إقامة
في إيطاليا  ،زيارات وعالج الحمل مجانية لجميع النساء (ال تدفع التذكرة) .كما يحق لألجنبيات اللواتي ليس لديهن تصريح إقامة الحصول على
.جميع الخدمات المجانية

 ECالمواطنون من خارج االتحاد األوروبي الذين لديهم تصريح إقامة واحد من االتحاد األوروبي للعمل أو بتصريح عمل  ،أو تصريح إقامة
للحماية الفرعية أو حامل وضع الالجئ السياسي  ،في سياق الصالحية  ECللمقيمين على المدى الطويل (سابقًا بطاقة اإلقامة)  ،أو تصريح إقامة
.يحق لهم الحصول على مستحقات الوالدة التي تمنحها البلديات ،
يجب على جميع المواطنين األجانب الذين ينتظرون إصدار تصريح المفوضية األوروبية تقديم طلب للحصول على بدل األمومة إلى بلدية اإلقامة
.في غضون ستة أشهر من والدة الطفل  ،مع إرفاق اإليصال الذي يثبت طلب تصريح اإلقامة
يجب على جميع المواطنين األجانب الذين ينتظرون إصدار تصريح المفوضية األوروبية تقديم طلب للحصول على بدل األمومة إلى بلدية اإلقامة
.في غضون ستة أشهر من والدة الطفل  ،مع إرفاق اإليصال الذي يثبت طلب تصريح اإلقامة
.وفقًا للقانون اإليطالي (قانون  ، )194يمكن إنهاء الحمل بأي حال من األحوال في غضون  90يو ًما من الحمل
ومع ذلك  ،بعد  90يومًا  ،ال يتم إنهاء الحمل إال إذا كانت األم الحامل في خطر شديد على الحياة (بسبب الحمل) أو إذا كان الطفل الذي سيولد
.مشوهًا بشكل خطير
الصحة من أجل اإلنهاء الطوعي للحمل  ،من الضروري االتصال بالطبيب أو إستشاريين

الصحية االستشارة مركز
والمساعدة للترحيب متكاملة دورات يقدم حيث  ،والعائالت والطفل المرأة حياة ونوعية صحة لحماية خدمة هو الصحية االستشارة مركز
:التالية المواضيع حول  ،طبية وصفة دون  ،المباشر الوصول وبإمكانية مجانًا والعالج
؛ المجانية الحمل منع وسائل إلى الوصول ذلك في بما  ،المسؤول اإلنجاب
؛ )النفاس  ،الحمل  ،الحمل قبل ما استشارات( الوالدة مسار 
؛)األول المستوى( اإلنجاب وصعوبات العقم 
.للحمل الطوعي اإلنهاء 
.الرحم عنق سرطان من الوقاية 
.جنسيا المنقولة األمراض من الوقاية 
.اليأس سن دورة 
.بالتبني واألبوة والتبني البيولوجية األبوة دعم 
.العاطفية الصعوبات  ،الزوجين مشاكل  ،الصعبة األسرية العالقات 
.والطالق االنفصال حاالت في األسرية الوساطة 
.االنترنت مسارات تفعيل مع المعاملة وسوء العنف 
هناك يعمل من
قابلة 
نساء امراض دكتور
النفسي الطبيب 
اجتماعي عامل 



الدخول تسجيل كيفية
االستشارة مراكز إلى الذهاب
اإللكتروني البريد طريق عن  /الهاتف طريق عن
 CUPحجز 






وجود مع  ENI) ،أو  STPحاملي( ال أم  SNNفي المسجلين األجانب واألطفال للنساء مخصصون مهاجرون مستشارون فلورنسا في يوجد
 STP).ببطاقة( إقامة تصريح بدون حتى الهجرة استشارات مراكز إلى الذهاب يمكنك .وثقافيين لغويين وسطاء
:التالي الرابط على فلورنسا في االستشاريين عناوين
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/619-consultorio/10418-consultori
 “Zona Firenze”.على إضغط
:االستشارة مراكز إلى للوصول تقديمها يجب التي المستندات
.وثائق بدون أو عادي إقامة تصريح مع  ،واألجنبيات اإليطاليات  ،النساء لجميع مجانية الوالدة حديثي واألطفال للحوامل المساعدة
 (SSN ).الوطنية الصحية الخدمة في التسجيل إقامة تصريح يحملون الذين األجانب للمواطنين يحق
المتخصصة والخدمات التحقيقات لجميع التذكرة دفع من اإلعفاء إقامة تصريح لديهم ليس الذين األوروبي االتحاد خارج من للمواطنين يحق
 ،والوالدة بالحمل المتعلقة
)مؤقتًا موجود أجنبي(  STPبطاقة طلب الضروري من
https://icare.sanita.toscana.it/it/
المستشارين عن المعلومات من لمزيد

