Информация
За момента уеб страницата на bpas е достъпна само на английски език. Ако желаете да
говорите с някого сега, обадете ни се на телефон 03457 30 40 30. Ако не се обаждате
от Обединеното кралство, наберете +44 1789 508 211.
За bpas
bpas е нестопанска благотворителна организация, учредена през 1968 г. с цел
предоставяне по безопасен и законен начин на услугата аборт.
Днес bpas осигурява аборт на над 55 000 жени всяка година – приблизително 4000 от
тях са от чужбина.
Ние съзнаваме, че това навярно е труден момент за Вас и може би се притеснявате да
пътувате в друга страна, но Ви уверяваме, че bpas ще направи всичко възможно, за да
бъде процесът колкото се може по-лек.
Консултациите с bpas се уреждат лесно от чужбина и са напълно конфиденциални.
Как да се свържете с нас
Ако желаете да говорите с някого, за да обсъдите какви са вариантите за прекратяване
на една бременност, ние можем да разговаряме с Вас на родния Ви език без това да Ви
струва нищо допълнително.
За достъп до тази услуга, моля обадете се в bpas на телефон 03457 30 40 30. Ако не се
обаждате от Обединеното кралство, наберете +44 1789 508 211.
Ако английски не е първият Ви език и смятате, че може да Ви е нужна помощ по време
на консултацията, трябва да съобщите това на телефонния оператор от bpas. По този
начин ще можем да направим необходимото, за да осигурим преводач.
Резервиране на час за консултация с bpas
Ако не се обаждате от Обединеното кралство, моля наберете bpas на телефон:
+44 1789 508 211
Телефонните линии са отворени от (според времето в Обединеното кралство):
от 08:00 до 21:00 понеделник - петък
от 08:30 до 18:00 в събота
от 09.30 до 14:30 в неделя
Можете също да ни изпратите имейл на адрес info@bpas.org.
Точният час на консултацията ще бъде потвърден писмено, ако Вие желаете (и ако има
достатъчно време да получите писмото). Моля, обърнете внимание на това, че bpas
изпраща писмата си в обикновени немаркирани пликове.
Операторът ще потвърди кога и къде Вие бихте желали да се явите за консултация и
терапия. Няма списък на чакащите и на много места можете да си уредите час за рано
сутрин, вечер или в почивните дни.
bpas има центрове в Англия и Уелс и Вие сама можете да изберете къде да отидете.
За да видите къде точно се намират центровете, кликнете тук.
bpas ще ви даде и практическа информация за това как да пътувате до клиниките и
къде да отседнете. bpas разполага с нужната гъвкавост, за да Ви предложи часове,
които пасват на Вашия ежедневен живот.
bpas - грижовност, кофиденциалност, безопасност, професионализъм.

