Şîretvanê nêziya xanîya te

Xwînjêhatin û êşên zik û navzikê tiştekî normale.

Karkerên ofîsê şîretvan zaniyarîyên te vedişêrin.

Xwînjêhatin ji zarokjiberbirin bi rêya derman zêdetir

Netirse eger kesek ji wan karkeran li tiştek bê agadarkirin.

dikişîne.
Heta çend roj piştî zarokjiberbirin xwe re şîyar be.
Ji bo sekinandina kotîbûnê, di rojên yêkê de tu nikarî
hemam bikî (tenê serşûştin dibe), Tamponê jî nikarî
bikarbînî û têkilîyê cinsî jî nabe hebe.

Navnîşanên şîretvanên nêzîya xanîya xwe dikarî li vir
peyda bikî www.familienplanung.de
Navnîşanên şîretvanê malbatan jî li ser vê lînkê mêze bike
www.profamilia.de

Eger çend rojan ta hebe (jor 38,5 derece) an avê kotîbûn

Kurzinfo: Schwangerschaftsabbruch nach
Beratungsregel . Fassung auf Kurmanji

Piştî zarokjiberbirin

AGEH ÎYÊN KU RT:

ZAROKJI

BERBIRIN
P I ŞT Î Ş Î R E T K I R I N

ji ber te biçe, tu dive herî cem bijîşk.
Piştî zarokjiberbirin çerxeka nû tê destpêkirin.

KU RM ANCÎ

Yanî, tu dikarî dîsa ducan bibî. Eger nexwazî ku ducan
bibî, divê ku pêşgirtin bikî. Bijîşka jinan an şîretvanê
pesendkirîya dewletî dikarin rêyên cur bi cur ji bo
pêşgirtina ducanbûnê bidin pêşkêşkirin.
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Em Alîkarîya malî distînin li Navenda Federal ji bo Çavdêrîya Selametî
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – BZgA).
Berhevok: Claudia Camp

Tu ducan î û ser zarokjiberbirin
difikrî?
Tukes na lê tu bi tenê biryar distînî, heke zarokjiberbirin bê
encamdan. Zarokjiberbirin li Almaniya bê siza mimkin e,
eger sê tiştan bên hizrîn/mêzandin.
1. Tu divê herî cem şîretvanekî zarokjiberbirinê ku qebulkiriyê dewletê ye.
Ev şîretkirin bê pereye.

Çiqas pere dixwaze?
Eger tu pere heye, tu divê bixwe pere ya zarokjiberbirin
qebul bikî.
Pereya ev 270 û 500 € ye.
Eger tu alîkariya civakî, ALG 2 an alîkarî li gor yasayên
penaberîyê distînî, tu nabe bihayê zarokjiberbirin bidî.
Ev Dewleta Federal ku hûn li vir dimînin, bihayê vê tiştê
qebul dike.

Piştî şîretkirinê, belgenameya şîretkirinê didin te.

Tu divê biçî Bîmeya yasayîya Tenduristî (wekî mînak AOK)

Ev belgename divê bê pêşkeşkirin li ofîs bijîşk, li vir ku

û Belgenameya pejirandina bihayê („Kostenübernahme-

zarokjiberbirin tê encamdan.

bescheinigung“) bistînî.

2. Navbera şîretkirin û zarokjiberbirin divê sê rojan be.
3. Ducanbûnê dikare tenê heta dawîya hefteya 12 be
(an 14 hefte piştî dawîn ade) û tenê bijîşka jin an bijîşkê

Ev belgeyên te ku nîşan didin ku tu li Almaniya dimînî û
çiqas alîkarîya malî distînî, divê bi te re be.

Berî zarokjiberbirin, bijîşka jin an mêr axaftinek bi te
re çê dike.
Bijîşk divê te re şirove bike, ku çi tiştek tê encamdan
di dema zarokjiberbirin û çi xeter hene.
Proseya zarokjiberbirin dikare bê encamdan, tenê eger
tu hemu axaftinên bijîşk fêm bikî.
Eger tu zimanê Almanî nizanî an kêm dizanî, kesek divê
bi te re be ku zimanê Almanî wergerîne ser Kurdî.

Zarokjiberbirin
Piranîya zarokjiberbirinan operasyoneke ku bi awayê
avkêşk kirin/mêjîn tên encamdan.
Piştî çend katjimêran tu dikarî wegerî mal.

mêr dikare ducanbûnê bidawî bîne.

Belgenamaye pejirandina bihayê („Kostenübernahme-

Zarokjiberbirin bi awayê tezînê giştî an benckirina

Emirê ducanbûnê ji alîyê bijîşkê jin an mêr tê

bescheinigung“) divê berî zarokjiberbirin bê standin û

xwecihî tê encamdan.

piştrastkirin.

li ofîsê bijîşk bidin pêşkêşkirin, li vir ku zarokjiberbirin tê

Li şîretkirinê de, navnîşana bijîşkên ku proseya zarokjiberbirin dikin, didin te.

encamdan.

Li ofîsê bijîşk
Ji bo zarokjiberbirin, ev tiştên jêrî li ofîsê bijîşk bidin
pêşkêşkirin:
1. Belgenameya Şîretkirinê („Beratungsbescheinigung“)
2. Belgenamaye pejirandina bihayê („Kostenübernahme-

Agehî li ser zarokjiberbirin piştî zêdegavî, tawanên piştrastkirî („kriminologische Indikation“) an ji ber sebebên bijîşkî dikarin li ser vê belavokê bi
zimanên („Schwangerschaftsabbruch“, Almanî, Inglîzî, Rûsî, Tirkî, Kroatî û
polonî) bixwînin, www.profamilia.de/publikationen

bescheinigung“) an pereyê bijîşk
3. Kertê bîmeya Tenduristî an belgenameya tenduristiyê
4. Belgeya Core Xwîn, eger hebe

Piştî tezînê, qirika malzarok bi çoganek hesin tê
dirêjkirin.
Paşî tevînekê ducanbûnê bi rêya borîyek tê mêjîn/avkês
kirin.
Ev prose tenê çend deqe dikşîne.
Proseya ducanbûnê bi rêya derman jî tê qetandin.
Ev jî (nîvî) di jêr çavdêrîya bijîşk tê encamdan.
Dermanê zarokjiberbirin tenê heta hefteya 9`an
proseya ducanbûnê tên bikaranîn.
Ji bo zarokjiberbirin bi rêya derman divê dû an jî sê
caran biçî ofîsa bijîşk.

