Tờ Thông tin
Thông tin dành riêng cho nam giới
quyết định giữ em bé hoặc phá thai…. Trong
cả hai trường hợp, bạn có sẵn sàng chấp nhận
quyết định đó suốt phần đời còn lại của mình
hay không?

Hãy suy nghĩ...
Khi quyết định có quan hệ tình dục với bạn gái của
mình, bạn cần phải suy nghĩ về một số vấn đề
quan trọng. ---- Nhiều khi bạn sẽ làm cho cô ấy thụ
thai.
Bao cao su và các phương pháp ngừa thai khác
có thể bị thất bại và không thể bảo đảm rằng bạn
gái của bạn sẽ không thụ thai. Thực ra, mỗi năm
hàng ngàn cô gái trẻ ở đất nước này phải đương
đầu với việc có thai ngoài kế hoạch.



Bạn có sẵn sàng từ bỏ con để người khác
nhận làm con nuôi hay không?



Bạn có sẵn lòng tìm hiểu về phá thai để bạn có
thể dự đoán được các biến chứng sức khỏe có
thể xảy ra và các vấn đề có thể xảy ra đối với
mối quan hệ hay không?



Nếu bạn chưa sẵn sàng để làm cha hoặc
cam kết bản thân mình trong cuộc hôn nhân
với một người phụ nữ, bạn có lẽ nên khoan
có quan hệ tình dục. Trách nhiệm đem đứa
trẻ vào thế giới này sẽ ảnh hưởng đến bạn
trong suốt phần đời còn lại của bạn.



Bạn đã từng trải qua chuyện có thai ngoài ý
muốn phải không?



Muốn biết thông tin về dịch vụ trợ giúp dành
cho bạn gần nhất:



1300 792 798 nếu gọi từ Queensland,
NSW, Victoria, hoặc ACT
 1300 655 156 nếu gọi từ Nam Úc, Tây Úc,
Tasmania hoặc Lãnh địa Bắc Úc (NT)

Một chàng trai cần tự hỏi một số câu hỏi nghiêm
túc nếu định có quan hệ tình dục.



Nếu bạn gái của bạn thụ thai thì bạn có ruồng
bỏ cô ấy hay không?



Bạn có sẵn sàng nuôi dưỡng đứa trẻ bằng thời
gian, sức lực và tiền bạc của bạn trong ít nhất
18 năm tiếp theo hay không?



Liệu bạn có sẽ đi cùng bạn gái để nói cho cha
mẹ cô ấy biết hay không?



Bạn có muốn cho con mình có gia đình với cả
cha lẫn mẹ hay không?



Biết rằng về mặt pháp lý bạn không có
quyền có ý kiến gì đối với những lựa chọn
của bạn gái mình đối với em bé. Cô ấy có thể



Muốn biết thêm thông tin về Dịch vụ Hỗ trợ Thai nghén (Pregnancy Support Services)
gọi số 1300 792 798 nếu gọi từ Qld, NSW, Victoria hoặc ACT
gọi số 1300 655 156 nếu gọi từ SA, WA, Tasmania hoặc NT

Pregnancy Help Australia
www.pregnancysupport.com.au

