Tờ Thông tin
Các câu hỏi nên hỏi TRƯỚC KHI phá thai
Nếu sau khi đọc tất cả các thông tin và tìm hiểu về
tất cả các lựa chọn khác hơn của mình, bạn quyết
định sẽ phá thai, điều rất quan trọng là bạn cảm
thấy mình chủ động trong tiến trình này.



Liệu bác sĩ này có quyền đưa tôi vào bệnh viện
địa phương của tôi trong trường hợp xảy ra biến
chứng hay không?



Quý vị có cung cấp dịch vụ tư vấn độc lập để tôi
có thể thảo luận về các lựa chọn của tôi hay
không?



Tôi có phải trả tiền cho dịch vụ tư vấn này hay
không? Nếu có, bao nhiêu tiền?



Tôi có phải trả tiền trước cho dịch vụ tư vấn này
hay không? Nếu có, bao nhiêu tiền?



Tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào và được hoàn lại
đầy đủ số tiền đã trả hay không?



Liệu quý vị có làm xét nghiệm siêu âm hay
không?



Tôi có phải trả thêm tiền cho dịch vụ này hay
không?



Tôi có được phép xem kết quả xét nghiệm siêu
âm nếu tôi muốn hay không?



Quý vị có cung cấp cho tôi thông tin bằng văn
bản về bất kỳ tác động nào về thể chất hoặc tinh
thần sau khi phá thai hay không?



Liệu quý vị có làm xét nghiệm STIs (bệnh hoa
liễu) đối với tôi trước khi phá thai hay không, nếu
sẽ phá thai?

Một số câu hỏi để bạn tự vấn bản thân mình...



Có phải đây là quyết định CỦA TÔI hay tôi cảm
thấy bị bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh nào khác
gây áp lực?



Tôi có đã tìm hiểu về tất cả các chọn lựa khác,
kể cả cho con để người khác nhận làm con nuôi
hoặc nuôi con của tôi hay chưa?





Tôi đã xem xét việc tôi sẽ cảm thấy như thế nào
về quyết định này trong tương lai....trong 1
tháng, 9 tháng, nhiều năm nữa tính từ bây giờ?
Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi không thể thụ
thai được nữa trong tương lai sau khi phá thai?

Bạn đã đọc tất cả các tờ thông tin mà chúng tôi phổ
biến trên trang mạng của chúng tôi chưa?







Nếu bạn có thai
Tờ liệu tính các lựa chọn
Chi tiết thực tế về phá thai
Sự phát triển của thai nhi
Nhận con nuôi.

Một số câu hỏi để bạn hỏi cơ sở cung cấp dịch
vụ phá thai trước khi đặt hẹn



Bác sĩ sẽ thực hiện thủ thuật phá thai của tôi tên
gì?

Nếu cảm thấy không thoải mái về bất kỳ câu trả lời
nào của họ, bạn không buộc phải đặt hẹn.
Hãy xem lại trang mạng của chúng tôi
www.pregnancysupport.com.au để biết chi tiết về
dịch vụ hỗ trợ thai nghén gần nhất để bạn thảo luận
về các lựa chọn của mình. Bạn không cần phải hấp
tấp đưa ra quyết định. Chúng tôi luôn luôn có mặt để
trợ giúp bạn.

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

