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Anne adaylarına ve 
hamilelikte endişeli 
durum yaşayan kadınlara 
danışmanlık/rehberlik

Schwangeren-
und Schwanger-
schaftskonfl ikt-
beratung

Ulaşım 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfl iktberatung
schwangerenberatung@diakonie-hamburg.de
www.schwangerenberatung-hamburg.de

Harita
Diakonisches Werk Hamburg
Hilfswerk
Königstraße 54
22767 Hamburg
www.diakonie-hamburg.de

Diakonie, Protestan Kiliselerinin sosyal bir çalışmasıdır.

Danışmanılığımız ücretsizdir, uyruk ve din ayrımı 
gözetilmez.
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DIN EN ISO 9001-2015
Zertifikat Nr. Z13341



Hamilelere genel danışmanlık

Telefonda öngörüşme ve kişisel danışmanlık için 
randevu: 
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma: saat 9:00-11:00

Çarşamba: saat 12:00-15:00 (genelde türkçe 
danışmanlık yapılır)

Tel: 040 30620-208 

Hamilelikte endişeli durum yaşayan 
kadınlara danışmanlık
Kişisel danışmanlık için randevu: 
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma saat 9:00-13:00, 
Çarşamba: saat 12:00-15:00

Tel: 040 30620-202 
(en kısa zamanda randevu verilebilir)

Gizli Mail Danışmanlığı:
www.evangelische-beratung.info/beratungszentrum-hamburg

Her kadının ve her çiftin hayatında hamilelik özel bir 
süreçtir. Sevinç ve kaygı genellikle bir arada yaşanır ve 
düşünülmesi gereken çok şey vardır.

   Hamilelik, doğum ve aile planlaması gibi konularla 
 ilgili tüm sorulara danışmanlık yapılır.

   Hamileler ve aileler için geçim güvencesi sağlayan 
yardımlarla ilgili danışmanlık yapılır.

   Hamilelik öncesi, hamilelik süresince ve sonrasında 
refakat ve danışmanlık yapılır.

   ‘Mutter und Kind’ Federal Vakfı’ndan maddi destek 
sağlanır.

Hamilesiniz ve hamilelik durumunuzun devamını 
istediğinizden emin değil misiniz? Gerekli sorumluluğu 
taşıyamamaktan veya partnerinizle olan ilişkinizin 
sağlamlığından endişe mi ediyorsunuz?

     Danışmanlık süresince düşüncelerinize, 
 duygularınıza ve endişelerinize yer verilir.

     Danışmanlık, kabullenebileceğiniz bir karar 
 verebilmeniz için sizi cesaretlendirir.

     Danışmanlık ücretsizdir.

     Danışmanlık sonunda bir onay belgesi alma 
 hakkınız vardır.

Hamile kadınlara ve çiftlere 
danışmanlık ve yardım

Hamilelikte endişeli durum 
yaşayan kadınlara danışmanlık 
ve yardım

Açık danışma saatleri Altona’da Almanca, İngilizce, İspanyolca, Türkçe Perşembe günleri saat 13:00-14:00: 
Bu sürede Bundesstiftung ‘Mutter und Kind’ Federal Vakfı için başvurular kabul edilmemektedir. 


