
شیپ یک بچے ،یزچگ7  حمل مانع ،دائ

یم یاٹل ں یغ حاملہ موجود  ر یشہر یملک  ، یپ یک بچے سے، یقاعدگ بے چاہے  ش دائ ینہ باہر سے ملک اسے تک بعد ماہ 6 کے   ں
یپول سکتا۔ جا نکاال س یہ  ڈ یل کے عالج یطب کو خاتون حاملہ سے طرف یک کوارٹر  ے یک یجار نامہ اجازت یرہائش  ا ہے۔ جاتا   

یم یاٹل ں یخوات تمام  ن یل کے  ے ینہ ادا ٹکٹ آپ) ہے مفت عالج اور دورہ کا حمل  ں یہ کرتے  ں یغ ۔( ر یخوات یملک  ن  پاس کے جن 
ینہ نامہ اجازت یرہائش ں یہ حقدار یک خدمات مفت تمام یبھ وہ ہے   ۔ں

یغ نیونییورپیر یشہر کے  وں یل کے کام پاس کے  ایے ی واحد ساتھ کے اجازت یک کام  ورپ یکم ی ونٹ  اجازت یرہائش کا ی

یطو نامہ، ل یرہائش یمدت  وں یل کے  ورپیے یکم ی ونٹ یل کے تحفظ ماتحت ،(کارڈ یرہائش سابقہ) نامہ اجازت یرہائش کا ی  یورپیے

یکم ونٹ ی نامہ اجازت یرہائش کا ی ا یگز پناہ  ن یاسٹ  ٹس یپال رستد یک  ،یس یم  لٹ پ س وںیون ید سے طرف یک  ے یم گئے  رنٹ ٹ  ی

یہ حقدار کے االؤنس  ۔ں

 
ورپی یکم ی ونٹ یغ تمام منتظر کے اجراء کے نامے اجازت کے ی ر یشہر یملک  وں یپ یک بچے کو  ش دائ  اندر کے ماہ چھ کے 

یم یک رہائش لٹ پ س ون یل کے االؤنس کے یزچگ کو ی ے یہوگ یکران جمع درخواست  ، یرس اس  د  یک نامہ اجازت یرہائش ساتھ کے 
ہوگا۔ کرنا ثابت کو درخواست  

یغ نیونییورپیر ی پاس کے جن یشہر کے  نیونییورپ ی)  ا  ہے، کارڈ یرہائش سالہ پانچ کا رکن کے خاندان کے یشہر( یاطالو 

ین ز یغ  نیونییورپیر یاراک کے خاندان کے  ن یل کے  ے  حقدار کے ساالؤن یزچگ یبھ یشہر والے رکھنے کارڈ یرہائش مستقل 

یہ ں یر رکن ۔ ست ا یشہر یک   ۔ت

" یف مل یشر ہے مطلب ہمارا سے" ممبر ی ک یح  ،ات ی عمر کم سے سال 21  ا یز  ر یشر اور کفالت  ک یح  ات  اوالد؛ راست براہ یک 

یم الئن یصعود ں یشر اور دار رشتہ راست براہ منحصر  ک یح  ات ۔   

یم صورت یبھ یکس حمل مطابق کے( 194 قانون) قانون یاطالو ں یک ختم اندر کے دنوں 90 کے ہونے حاملہ  ا ہے۔ سکتا جا   
 

یم صورت اس صرف حمل بعد، کے دنوں 90 تاہم، ں یک ختم  ا یشد کو جان یک ماں حاملہ جب ہے جاتا  د ( سے وجہ یک حمل) ہو خطرہ 
ای یپ اگر  ا د یسنگ بچہ واال ہونے  ن ہو۔ خراب پر طور   

یل کے خاتمے رضاکارانہ کے حمل ے ی ڈاکٹر  ا ہے۔ یضرور کرنا رابطہ سے سکنسلٹنٹ   

 

 
Il consultorio 

مرکز یمشاورت  
 

ریمع اور صحت یک خاندانوں اور بچوں ،نیمرکزخوات یمشاورت  پر عنوانات لیذ درج جو ہے خدمت کیا ےیل کے تحفظ کے یزندگ ا
 :ہے کرتا شیپ کورسز مربوط ریبغ کے نسخے یطب ساتھ، کے یرسائ راست براہ اور مفت کے عالج اور مدد استقبال،

 
 راستہ؛ کا یرسائ تک حمل مانع مفت بشمول افزائش، دارانہ ذمہ •
شیپ • نشنیپر) پروگرام کا دائ نس  ؛( یپیدائشک بچے حمل، کونسلنگ، س
 شیپ اور پن بانجھ  ؛(سطح یپہل) مشکالت یدائ

 خاتمہ؛ رضاکارانہ کا حمل •
 سریک کلیسروائ  تھام؛ روک یک ن
 اریب یوال ہونے منتقل پر طور یجنس  تھام؛ روک یک وںیم
 • ؛ پروگرام منےپوز 
 معاونت؛ ےیل کے نیوالد والے نےیل گود اور یرضاع ، مدد 
 مشکالت؛ یجذبات مسائل، کے جوڑے تعلقات، یخاندان مشکل 
 ؛یثالث یخاندان ںیم معامالت کے طالق اور یحدگیعل 

 ۔ لئے کے یبدسلوک اور تشدد کرنا چالو کو پروگراموں الئن آن •
 

ہے کرتا کام وہاں کون  
 یدائ 
 نسواں امراض ماہر 



 اتینفس ماہر 
 کارکن یسماج 

یطر کا کرنے ان الگ ہ  ق
 جانا ںیم مراکز یمشاورت 
 عےیذر کے لیم یا/  عےیذر کے فون 
 شنیزرویر  کپ 

 
 

یم فلورنس ،ں یتارک  ن یہ مراکز یمشاورت کے وطن  ں یغ جو  ر یخوات یملک  ن یل کے بچوں اور  ے یہ وقف  ں  خدمت یک صحت یقوم جو 
یم ں یہ داخل  ایں ینہ  ں یغ یعارض)  ر ییملک  ا یغ  ر ی رجسٹرڈ  ورپ یحامل کے ی ن  آپ ساتھ۔ کے یموجودگ یک ثالثوں یثقافت یلسان ،(
یام گرنٹ یس کونسلنگ  ٹرز ن سک کر رابطہ سے  تے یہ  اںیں ہ یبغ کے نامہ اجازت یرہائش کہ تک  ر یغ موجود پر طور یعارض)   ر

۔(ساتھ کے کارڈ یملک  

 

 :پر لنک لیذ درج پتے کے مراکز یمشاورتںیم فلورنس

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/619-consultorio/10418-consultori 

یکر کلک پر "ں عالقہ کے فلورنس " 

 :زاتیدستاو والے جانے ےیک شیپ ےیل کے یرسائ تک مراکز یمشاورت

یخوات حاملہ ن ینوزائ اور  ہ د یخوات تمام امداد یک بچوں  ،ن یغ اور یاطالو  ر یل کے یملک  ،ے ی ساتھ کے نامہ اجازت یرہائش باقاعدہ  ا  
ہ کےلئے یزات دستاویربغی  سروس  مفت ہے۔

  رجسٹر ہونے کا  حق حاصل ہے۔ں کو قومی صحت کی خدمت میوں ملکی شہریررہائشی اجازت نامہ رکھنے والے غی

یبغ کے نامے اجازت یرہائش ر یغ  نیونییورپیر یپ یک بچے حمل، یشہر کے  ش ،دائ یتحق تمام متعلق سے  ات ق  ماہرانہ اور 
 ۔ںی سے استثنیٰ  کے حقدار ہیگ ٹکٹ کی ادائیےخدمات کے لی

  ملکی عارضی طور پر موجود(رکارڈ کی درخواست درکار ہے )غی

د مزیںمشاورتی مرکز کے بارے می  /https://icare.sanita.toscana.it/itے معلومات کے لی

 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/619-consultorio/10418-consultori
https://icare.sanita.toscana.it/it/
https://icare.sanita.toscana.it/it/

