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– şimdi ne olacak?

AWO Kinder, Jugend & Familie  
Weser-Ems GmbH
Familienberatungsstelle Oldenburg
Cloppenburger Straße 65
26135 Oldenburg
Tel. 04 41/9 73 77-0
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de

Kayıt saatlerimiz

Pazartesi, perşembe 8.30–12.00
Salı, çarşamba 13.00–16.00
Danışmanlık hizmetleri pazartesiden 
cumaya randevu ile gerçekleşir.

Herhangi bir sorunuz varsa, bizi arayın. 
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

İlkeler

Danışma merkezi devlet tarafından 
tanınmaktadır.

Danışmanlarımız yasal olarak gizlilik 
yükümlülüğüne tabidir. Tüm bilgiler gizli 
tutulacaktır. Talep üzerine, anonim olarak 
da danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 

Danışmanlık hizmeti ikâmetgâhtan 
bağımsız, ücretsiz, yargılamadan uzak, 
açık uçlu ve hızlıdır.

Daha fazla yardım
Familienberatungsstelle Oldenburg 
(Oldenburg aile danışma merkezi) ayrıca 
aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • bireyler, çiftler veya aileler için 
ebeveynlik önerileri

 • çocuklar ve gençler için uyarıcı 
toplantılar 

 • konu odaklı veli toplantıları
 • sunumlar ve ek eğitimler
 • kalifiye personel için danışmanlık, 
denetim ve bilgilendirme

Familienberatungsstelle OIdenburg
HAMILELIK VE HAMILELIKTE YAŞANAN 
ZORLUKLARLA ILGILI DANIŞMANLIK
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Danışmanlık hizmetlerimiz

Hamilelik konusunda tavsiye ve destek 
sunuyoruz. Bize bireysel olarak veya çift 
olarak gelebilirsiniz – hamilelik öncesinde, 
sırasında ve sonrasında da.

Çocuk sahibi olma arzusu ve hamilelik 
sırasında, çoğu zaman birçok soru ve olası 
belirsizliklerin eşlik ettiği bir uyum sağlama 
dönemi gelir. Sizinle sohbet ederek kişisel  
sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı 
oluyoruz.

Hamilelik, doğum ve ebeveynlik ile ilgili 
genel sorulara ek olarak, kişisel, çiftlerle 
alakalı ve ailevi konularda da tavsiyelerde 
bulunuyoruz. Danışmanlık tamamen sizin 
kişisel ihtiyaçlarınıza göre şekillenir.

Bizimle, ne gibi yasal düzenlemelerin ve 
yardımların olduğunu ve bağımsız dernek-
lerden veya özel kurumlardan hangi hiz-
metleri alabileceğinizi öğreneceksiniz.

Hamilelik danışmanlığı

Aşağıdaki gibi konularda tavsiyelerde 
bulunuyor ve bilgi veriyoruz:

 • aile desteği için devlet yardımları, örn. 
ebeveyn parası, çocuk parası

 • doğum öncesi bakım
 • prenatal tanı (yöntemler ve psikososyal 
destek)

 • çalışma hayatında özel haklar, örn. 
Mutterschutzgesetz (Annelik Koruma 
Yasası), Ebeveyn İzni

 • devlet mali desteği, örn. ALG II, Bafög, 
konut yardımı

 • babalık ve nafaka meseleleri 
 • vakıflarca sunulan mali destek ve 
başvuru süreci

 • aile planlaması
 • çocuk sahibi olmak için yerine 
getirilmemiş arzu

 • evlat edinme/koruyucu aile
 • gebelik korunması
 • Oldenburg şehrinin kontraseptif 
sübvansiyonunun ödenmesi

Hamilelikte yaşanan zorluklarla 
ilgili danışmanlık

Alman Ceza Kanunu (StGB) Madde 219 
uyarınca hamilelikte yaşanan zorluklarla 
ilgili danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 
İhtiyaç halinde danışmanlık yapıldığına 
dair bir sertifika veriyoruz.

Yasada öngörülen hamilelikte yaşanan 
zorluklarla ilgili danışmanlık hizmetine 
ihtiyaç duyan kadın ve çiftleri ve de 
sıkıntılarını ciddiye alıyoruz ve 
durumlarını anlamaya çalışıyoruz. 
Tedirginlik yaratmayan bir atmosferde ve 
yargılamadan sorumlu bir karara varmak 
üzere destek sunuyoruz.

Danışma sırasında şu gibi konularda bilgi 
alacaksınız:

 • kürtaj durumunda yasal, sosyal, 
finansal ve tıbbi konularda

 • evlat edinme ve koruyucu bakım 
konusunda

 • kontrasepsiyon (gebelikten korunma) 
konusunda

Kürtaj durumunda, kürtajla nasıl başa 
çıkılacağı konusunda da danışmanlık 
sunuyoruz.


