albanese

PRET NJË FËMI DHE MENDON
SE NUK DO JA DALESH?
REFLEKTO DHE KUJTO QË:
Qëndrat ndihmojnë gratë italiane
dhe të huaja që presin një fèmijë
dhe nuk kanë kushtet.
SI:
Qeveria- në paraqitjen e disa kushteve- njeh një kontribut për shtatzani; shuma e parave për vitin 2005-2006
është € 1.747.00 pèr shpiegime më të hollsishme drejtohuni te zyrat e I.N.P.S tè qytetit ku banoni brënda 6
muajve pas lindjes së fëmijes suaj.
Edhe komunat njohin një dihmë lindje për nënat italiane ose të huaja që kanë kartën e qëndrimit. Shuma
është € 283.92 në muaj për 5 muaj. Kërkesa duhet paraqitur te komuna ku jeton brënda 6 muaj pas lindjes.
Edhe në këtë rast shuma merret nga zyrat e I.N.P.S.
Gjatë periudhës sé shtatzanisë të gjitha gratë edhe të huaja mund të bëjnë falas të gjitha visitat mjeksore
( analisa, ekograÞ,etj.) për kujdesjen e barrës, në ndërtesat publike dhe private të konvenzionuara me AUSL.
Çdo komun parashikon ndihma të tjera për të gjitha nënat pa kushte ekonomike: drejtohuni te sherbimet
shoqerore të komunës, të konsultorëve ose te qëndrat e ndihmës sociale ose te ndihmat vullnetare fetare dhe
jo fetare.

PËRTEJ:
ndalohet dëbimi (espulsione) i grave me barrë ose i grave pas 6 muajve të lindjes, edhe se klandestine.
Në këtë rast mund të kërkosh një leje qëndrimi për arsye shëndetsore dhe mund të regjistrohesh pranë
sherbimeve sanitare nazionale.

NËQOFSE NUK DËSHIRON OSE NUK MUND TA RRITËSH

KUJTO QË:
mund të lindësh duke ngel anonime, mund mos ta njohësh si femijën tënd mbas lindjes dhe nuk ke
asnjë ndëshkim ligji, ndersa është ndëshkim ta braktisësh atë. Në fakt për shtetin italian çdo grua e
martuar apo beqare, edhe klandestine, ka të drejtën të jetë e ndihmuar për të lindur në spital edhe në qofse
nuk deshiron të njohi foshnjen e saj. Nuk do u jepet asnjé urdhéresé débimi nga qyteti. Identiteti i saj do
ngeli i fshehur dhe do jetë e ndaluar me ligj që të gjindet.
Mund të drejtoheni qëndrave ospitalore publike, reparteve gjinekologjike dhe ostetrike ose AUSL të qytetit.
Pas lindjes, mbasi keni ndenjur ditët e nevojshme në spital mund ta lini fëmijën këtu, në duar të sigurta dhe
të specializuara.Mbasi kanë kaluar 10 ditë, nëse do dëshironi përfundimisht të mos e njihni të porsalindurin
ai do mund të adoptohet.Do i jepet njè emër dhe mbiemër në koh të shkurtër dhe do i gjehet një familje-nga
ato që presin të adobtojnë- ku do pritet me dashuri dhe ngrohtësi.

KËSHTUQË TI DO JESH E QET DHE FËMIJA JUAJ DO RRITET NË MES
DASHURISË DHE PËRKUJDESJES.
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