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به دنیا آوردن نوزاد به طور ناشناس و Babyklappeدر
Steiermark
اگر شما باردار هستید و امکان زندگی با نوزاد خود رابعد
ازتولد ندارید:
با مرکز مشاوره و همراهی ،در امر تولد کودک به طور ناشناس
و  Babyklappeبا شمارهی زیر تماس بگیرید.

0800 83 83 83
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اطالعات الزم و ضروری
خدمات و کمک
رسانی برای به دنیا آوردن نوزاد به طور ناشناس،رایگان
میباشد و اسمی از شما به عنوان مادر کودک در جایی ذکرویا
نوشته نمی شود
زایمان در بیمارستانهای شهرهای زیر امکان پذیر است

Graz, Leoben, Judenburg, Rottenmann,
Schladming, Deutschlandsberg, Feldbach
وHartberg
در زمان زایمان مادر به شکل ناشناس با آمبوالنس به بیمارستان
منتقل
خواهد شد  .شمارهی تماس ۱۴۴

Babyklappe
نام یک مکان امنی است که شما میتوانید نوزاد خود را تحویل
دهید ،حتی اگر شما نخواسته
یا نتوانسته باشید زایمان به طور ناشناس انجام دهید
آدرس محل به شرح زیر است
دیوارخارجی
 Gebärklinikدر
Auenbruggerplatz 18
Graz
حضانت نوزاد به سازمان حمایت از کودکان و جوانان سپرده میشود و در
اسرع وقت نوزاد را به خانوادهای که شرایط نگهداری و
پرورش او را در کمال مهر و محبت
وآرامش دارد به عنوان فرزند خوانده می سپارند
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همه ی کودکان دربارهی گذشته و خانوادهی خود سواالتی
مطرح خواهند کرد.
شما میتوانید در یادداشتی ،از آرزوهایتان برای فرزندتان
بنویسید یا حتی عکسی و یا یادگاری و هدیهای برای نوزاد
خود به جا بگذارید .اینها درآینده برای کودک بسیارمهم
خواهند بود.
تا چه زمانی برای پس گرفتن فرزندتان وقت دارید؟
در طول  6ماه اولیه شما میتوانید کودک را پس بگیرید .در
این شرایط شما ازشرایط شخص ناشناش در می آیید چرا که
باید در دادگاه به طورقانونی قرارداد حقوقی والدین را امضا
نمایید.
اطالعات الزم را میتوانید از ما بپرسید.

امکانات دیگر
انواع مختلف فرزندپذیری
فرزندپذیری آشکار
فرزندپذیری نیمه آشکار
فرزندپذیری پنهان
پیدا کردن خانواده برای نگهداری و مراقبت از کودک
اسکان مادر و کودک
امکان زندگی مادر با کودکش درمنزل شخصی با نظارت
سازمان حمایت از کودکان و جوانان
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برای کسب بیشتراطالعات دربارهی به دنیا آوردن نوزاد به
طور ناشناس
و امکانات و حمایتهای بیشتر با ما تماس بگیرید و یا به آدرس
زیررجوع کنید
Grabenstraße 39
8010 Graz
تلفن ۰۳۱۶۸۰۱۵۴۰۵
شمارهی تلفن رایگان برای شما
0800 83 83 83
آدرس ایمیل
kontaktstelle@caritas-steiermark.at

