7زچگی  ،بچے کی پی ،دائ ش مانع حمل

ں کے  6ماہ بعد تک اسے ملک سے باہر نہیدائ ش چاہے بے قاعدگی سے ،بچے کی پی  ،ملکی شہری ر موجود حاملہ غیںاٹلی می
جاتا ہے۔ ا رہائشی اجازت نامہ جاری کیے کوارٹر کی طرف سے حاملہ خاتون کو طبی عالج کے لی ڈ ہیسنکاال جا سکتا۔ پولی
جن کے پاس ن ملکی خواتی ر)۔ غیں کرتے ہیں حمل کا دورہ اور عالج مفت ہے (آپ ٹکٹ ادا نہیے کے لین تمام خواتیںاٹلی می
۔ں ہے وہ بھی تمام مفت خدمات کی حقدار ہیںرہائشی اجازت نامہ نہی
ی کا رہائشی اجازت ون ٹی کمیورپ کام کی اجازت کے ساتھ واحد ی ایے کے پاس کام کے لیوں کے شہرینیونییورپیرغی
ی ورپیےی کا رہائشی اجازت نامہ (سابقہ رہائشی کارڈ) ،ماتحت تحفظ کے لیون ٹی کمیورپیے کے لیوں مدتی رہائشیلنامہ ،طوی
ی ٹ رنٹ گئے میے کی طرف سے دیوںیون س پ لٹ می ،یس کی درست پالیٹس اسٹین پناہ گزی ای کا رہائشی اجازت نامہ یون ٹکمی
۔ںاالؤنس کے حقدار ہی
کے چھ ماہ کے اندر دائ ش کو بچے کی پیوں ملکی شہری ری کے اجازت نامے کے اجراء کے منتظر تمام غیون ٹی کمیورپی
کے ساتھ رہائشی اجازت نامہ کی د اس رسی  ،درخواست جمع کرانی ہوگیےی کو زچگی کے االؤنس کے لیون س پ لٹرہائش کی می
درخواست کو ثابت کرنا ہوگا۔
اطالوی) شہری کے خاندان کے رکن کا پانچ سالہ رہائشی کارڈ ہے ،ا (ینیونییورپ کے شہری جن کے پاس ینیونییورپیرغی
مستقل رہائشی کارڈ رکھنے والے شہری بھی زچگی االؤنس کے حقدارے کے لین کے خاندان کے اراکینیونییورپیر غی زنی
۔ت کی شہریا ست۔ رکن ریںہی
کی براہ راست اوالد؛ ات حیک کفالت اور شری ر زی ا  21سال سے کم عمر ی ،ات حیکی ممبر" سے ہمارا مطلب ہے شریم لفی"
۔ات حیک منحصر براہ راست رشتہ دار اور شریںصعودی الئن می
جا سکتا ہے۔ ا حاملہ ہونے کے  90دنوں کے اندر ختم کیںاطالوی قانون (قانون  )194کے مطابق حمل کسی بھی صورت می
خطرہ ہو (حمل کی وجہ سے) د جاتا ہے جب حاملہ ماں کی جان کو شدی ا ختم کیںتاہم 90 ،دنوں کے بعد ،حمل صرف اس صورت می
طور پر خراب ہو۔ن ہونے واال بچہ سنگید ا اگر پی ای
کنسلٹنٹس سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ ا ڈاکٹر یےحمل کے رضاکارانہ خاتمے کے لی

Il consultorio
مشاورتی مرکز
مشاورتی مرکزخواتی ،ن بچوں اور خاندانوں کی صحت اور معیا ر زندگی کے تحفظ کے لیے ایک خدمت ہے جو درج ذیل عنوانات پر
استقبال ،مدد اور عالج کے مفت اور براہ راست رسائی کے ساتھ ،طبی نسخے کے بغیر مربوط کورسز پیش کرتا ہے:
•ذمہ دارانہ افزائش ،بشمول مفت مانع حمل تک رسائی کا راستہ؛
•پیدائ ش کا پروگرام (پریس نس نشن کونسلنگ ،حمل ،بچے کیپیدائش) ؛
 بانجھ پن اور پیدائ شی مشکالت (پہلی سطح)؛
•حمل کا رضاکارانہ خاتمہ؛
 سروائیک ل کین سر کی روک تھام؛
 جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیم اریوں کی روک تھام؛
• منےپوز پروگرام ؛
 مدد  ،رضاعی اور گود لینے والے والدین کے لیے معاونت؛
 مشکل خاندانی تعلقات ،جوڑے کے مسائل ،جذباتی مشکالت؛
 علیح دگی اور طالق کے معامالت میں خاندانی ثالثی ؛
•آن الئن پروگراموں کو چالو کرنا تشدد اور بدسلوکی کے لئے ۔
کون وہاں کام کرتا ہے
 دائی
 ماہر امراض نسواں




ماہر نفسیات
سماجی کارکن





مشاورتی مراکز میں جانا
فون کے ذریعے  /ای میل کے ذریعے
کپ ریزرویشن

ق ہالگ ان کرنے کا طری

جو قومی صحت کی خدمت ں وقف ہیے اور بچوں کے لین ملکی خواتی ر جو غیں وطن کے مشاورتی مراکز ہین تارکی ،ںفلورنس می
) ،لسانی ثقافتی ثالثوں کی موجودگی کے ساتھ۔ آپ نی کے حاملیورپ رجسٹرڈ ی ر غی ا ملکیی ر (عارضی غیں نہی ایں داخل ہیںمی
ر (عارضی طور پر موجود غی ر تک کہ رہائشی اجازت نامہ کے بغیہ اںیں ہیتے سے رابطہ کر سکن ٹرز کونسلنگ سیگ رنٹامی
ملکی کارڈ کے ساتھ)۔

فلورنس میںمشاورتی مراکز کے پتے درج ذیل لنک پر:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/619-consultorio/10418-consultori
"فلورنس کے عالقہ"ںپر کلک کری
مشاورتی مراکز تک رسائی کے لیے پیش کیے جانے والے دستاوی:زا ت
ا باقاعدہ رہائشی اجازت نامہ کے ساتھ ی ،ے ملکی کے لیر اطالوی اور غی ،ن بچوں کی امداد تمام خواتید ہ اور نوزائینحاملہ خواتی
سروس مفت ہے۔ ہ کےلئے یزا ت دستاویربغی
رجسٹر ہونے کا حق حاصل ہے۔ں کو قومی صحت کی خدمت میوں ملکی شہریررہائشی اجازت نامہ رکھنے والے غی
اور ماہرانہ ق ات سے متعلق تمام تحقی ،دائ ش کے شہری حمل ،بچے کی پینیونییورپیر غی ررہائشی اجازت نامے کے بغی
۔ںی سے استثنیٰ کے حقدار ہیگ ٹکٹ کی ادائیےخدمات کے لی
ملکی عارضی طور پر موجود)رکارڈ کی درخواست درکار ہے (غی
https://icare.sanita.toscana.it/it/ے معلومات کے لی د مزیںمشاورتی مرکز کے بارے می

