BOSTON

Brighton Marine Health Center
77 Warren Street, Building #2, Rm. 304
Brighton, MA 02135
617-782-5151
Text: 617-903-7960
(MBTA Green Line, B, Warren St. Stop)

BROCKTON

Grávida?

Existe ajuda.

824 Oak Street, Suite 210
Brockton, MA 02301
774-297-2233
Text: 617-483-5589
(Next to Good Samaritan Hospital)

METRO WEST

61 South Avenue
Natick, MA 01760
508-651-0753
Text: 508-728-2086

“Quando eu estava gravida, me
senti solitária e confusa. Era como
se eu estivesse em um buraco
escuro. O Programa Pregnancy
Help me deu o apoio emocional
e prático para que eu saísse desta
confusão. Não tenho palavras
suficientes para descrever o
trabalho e o support que este
programa nos oferece.

“Algo dentro de mim
dizia que o aborto
não seria a soluςão.”

Serviços de ajuda em
Inglês • Espanhol • Português

Servindo mulheres grávidas em crise desde 1973.
Patrocinado pela Arquidiocese de Boston.

Ouça o seu coração

Pense
antesque
de tomar
decisaoa diffcil
que pode
Pense antes de tomar uma decisão
difícil
podeuma
alterar
sua vida
0 Programa
Pregnancy Help oferece:
'· Teste de gravidez

* Suporte Personalizado Para Mulheres
+ Limitado exame de ultrassom
Enfrentando
Desafios na Gravidez

Aconselhamento e apoio
+ lndicac;ao para cuidados prenatais
* Encaminhamentos Pré-natais
<· Assistencia para obter seguro de saude
* Assistência
na Obtenção de Seguro de Saúde
., lnformac;6es sabre educac;ao,
* Educação Parental
e Informação
carreira
e moradia Sobre Adoção
., lndicac;ao
a servic;osesociais
* Educação
Pós-parto
Gravidez
+ lnformac;ao e indicac;ao a adoc;ao
* Classes de Cuidados com Recem-nascidos
+ Assistencia material
<·

* Teste de gravidez e Ultrasonografia limitada

O teste de gravidez deu positivo,
e o mundo parece estar desabando
ao seu redor.
liguei
para o Programa

O teste de gravidez deu positivo, e o
mundo parece estar desabando ao seu
redor.
Você deve sentir-se ansiosa e pressionada
a tomar uma decisão rápida, para poder
dar continuide a sua vida.
Você se sente sozinha. Você sente como
se o aborto fosse a sua única escolha e
que esta criança lhe custaria todos os seus
sonhos e esperança.

“Quando eu
Voce deve
ansiosa
Pregnancy Help,
tudoestar
o que
eu e
sobrecarregada.
Voce
deve estar
sabia era que se eu fizesse o aborto
se sentindo pressionada a tomar
como todas as
pessoas na minha
uma decisao rapida, para entao
vida me estavam
poder pressionando
dar continuidade aasua vida.
fazer, eu não iria poder viver bem
Voce se sente sozinha. Voce sente
comigo mesma.”
como se o aborto fosse a sua unica

* Encaminhamento de Serviços Sociais e
Habitação
* Informação e Educação Profissional
* Assistência Material

e que esta crianc;a
Enfermeira eescolha
trabalhadoras
sociaislhe custaria
todos
os
seus
sonhos
e esperanc;a.
bilingual do programa Pregnancy
Help são especialmente treinadas
Ouc;:a
o seu corac;:oo
para a ajudar nesta
hora tão
estressante.

Para obter ajuda, você pode nos
contactar
por email:
help@pregnancyhelpboston.org

Você não está sozinha. Existe ajuda.

