
آیا سقط جنین در کانادا قانونی است؟ 
سقط جنین در سال ١٩٨٨ در کانادا قانونی اعالم شد زیرا غیرقانونی بودن آن سالمت زنان را به خطر می انداخت و حقوق اساسی آنها را نقض می کرد٠سقط جنین در حال حاضر به 

عنوان یک رفاه بهداشتی توسط دولت تأمین می شود و در اکثر موارد بودجه کامل آن پرداخت می شود٠افراد می توانند جراحی یا قرص را برای سقط جنین انتخاب کنند٠ 

 آیا دسترسی به سقط جنین آسان است؟
 دسترسی به سقط جنین در کانادا بسته به محل زندگی افراد متفاوت است. کسانی که خارج از شهرهای بزرگ هستند برای انجام این کار اغلب بایدبه شهرهای بزرگ بروند. دولت در

 برخی از استانها ممکن است مانع دسترسی متقاضیان به سقط جنین شوند ویا از پرداخت بودجه کاملِ سقط جنین امتناع کنند که این خالف قانون است

 متقاضیان سقط جنین چه کسانی هستند؟
 تقریباً از هر سه زن کانادایی یک زن درمدت زمان زندگی خود سقط جنین خواهد کرد٠ برخی از افراد چند جنسیتی نیز به سقط جنین نیازخواهند داشت٠تقریبا نیمی از آمارسقط جنین
 به افراد بین ١٨ تا ٢٩ سال متعلق است٠ در حالی که نوجوانان کمتر از دو درصد از آمارسقط جنین را تشیکل می دهند. بیشتر افراد پس از سقط جنین احساس رضایت می کنند وفقط

  تعداد کمی ازآنها پشیمان می شوند

 آیا سقط جنین رایج است؟
 تعداد سقط جنین از سال ١٩٩٧ به طور مداوم کاهش یافته است٠ در سال ٢٠١٨ حدود ٨۵٠٠٠ سقط جنین انجام شده است٠ نود درصد سقط جنین ها قبل از ١٢ هفته بارداری انجام می
  شود فقط حدود نیم درصد از آنها بعد از ٢٠ هفته  بارداری انجام می شود٬ آنهم زمانیست که در بارداری مشکلی پیش آمده است یا زندگی یا سالمتی فرد باردار در معرض خطر است٠

 چرا افراد سقط جنین می کنند؟
  هیچ کس نیازی به ارائه دلیل یا توجیه  خاتمه  بارداری خود به دیگران را ندارد. با این حال ، مطالعات نشان می دهد افرادی که سقط جنین می کنند معموالً حداقل

لطفا از حقوق سقط جنین حمایت و محافظت کنید! اطالعات بیشتر را می توانید در وب سایت ما پیدا کنید 
www.arcc-cdac.ca

 (ARCC-CDAC) ائتالف حقوق سقط جنین کانادا
    info@arcc-cdac.ca         Facebook.com/AbortionRights        @AbortionRights    

بدن من ، انتخاب من

 یکی از این دالیل را ارائه میدهند؛
 توانایی مالی برای سرپرستی ازکودک را ندارند؛
 مسئولیت در قبال کودکان و افراد تحت تکفل دیگر؛

 تحصیالت ناتمام و وضعیت کاری نامشخص؛
 مشکالت با پدربچه وآزار و اذیت از سوی او؛

 ؛نخواستن کودک ؛ نخواستن بارداری؛
   داشتن کودکان بزرگ سال وتکمیل خانواده؛

  بارداری ناشی از تجاوز جنسی؛
 مسائل بهداشتی و یا ناهنجاری درجنین٠

 خط دسترسی 

 برای اطالعات در مورد خدمات یا مشاوره سقط جنین
  در هر کجای کانادا تماس بگیرید یا پیامک کنید

1-888-642-2725 (24/7) 
289-212-0868 (9am-5pm) ET/ روزهای هفته: 


