1-800-98-ADOPT
1-800-982-3678
www.friendsinadoption.org
Nossa Compaixão,
Sua Decisão.

Está pEnsando Em

Adoção?
Estar grávida e sem saber
o quê fazer pode ser algo
confuso e solitário.
Você pode sentir-se como
se fosse a única pessoa
nesta situação, sem saber
para onde recorrer.
Você deseja conversar
com alguém que entenda
de adoção que possa te
oferecer informações sem
dizer qual decisão tomar.

Nós
podemos
ajudar.

(amIGos na adoÇÃo)
oferecendo serviços de adoção
nos estados unidos

1-800-98-ADOPT (1-800-982-3678)
www.friendsinadoption.org/portugues

O Quê Esperar:
Ao considerar um plano de adoção
com Friends in Adoption (FIA), você...
... terá sua privacidade e confidencialidade protegidas.
... receberá acesso a serviços legais gratuitos, assistência
médica gratuita e ajuda com as despesas de gravidez, de
acordo com os padrões estipulados pela lei.
... será tratada com gentileza, dignidade e respeito
pela equipe profissional e experiente de FIA, sem ser
pressionada a tomar uma decisão enquanto você
considera todas as opções para a sua gravidez.
... poderá marcar consultas de aconselhamento gratuitas,
em pessoa, no local mais próximo possível de você.
... terá o conforto de poder falar abertamente durante todo
o processo de adoção, sem temer ser julgada.
... aprenderá quais são as opções disponíveis para que você
possar criar um plano de adoção que atenda às suas
necessidades, inclusive em relação ao nível de contato
que você deseja ter com a família adotiva, tanto antes
quanto após o nascimento de seu filho.
... poderá esperar quê FIA examine e conheça pessoalmente
as famílias que desejam adotar uma criança, antes de
aprová-las para adoção.
... terá a oportunidade de conversar, trocar e-mails, ou em
alguns casos, encontrar pessoalmente com outros pais
biológicos. Toda pessoa considerando adoção deveria
ouvir o testemunho de outros que já passaram pela
mesma experiência.
... terá em FIA um órgão disponível para um contínuo
contato durante os anos vindouros, mesmo que você
escolha não ter nenhum contato com a família adotiva.

Você merece ser tratada com gentileza e
respeito por todos em nossa equipe.
Estamos aqui para você 24 horas por dia.
Para receber serviços de tradução português/inglês,
favor solicitar à FIA que contate um intérprete.
Atenderemos ao seu pedido com o maior prazer.

(amIGos na adoÇÃo)
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Escaneie o Código QR em seu smartphone
para acessar nossa página na web.

www.friendsinadoption.org/portugues

