نشرة معلومات
معلومات خاصة بالرجال
حقائق للتفكير فيها ...
تددا ل ددق عجنددة ن د ة مددص يددا،رت هنددا
عندداما ترددر
تفيددر هددا ــددـ رددا ت مددل
بعد الم ددا ل الهامدة التددق  ،د
من .
الووواقا ال و كر  ،وغ ددرم مددن وسووائل تحديوود الن وول ،ميددن
،فشل وال ،مين ،ضمن يدا،رت لدن تصدح ادامجا .فدق
وانددص ارمددر دإ آالف الشددابات ددق اددلا الحلددا ،ددوا هن حوواالت
حمل غير مخطط لها كل سنة.
 ،دألها لنف د

انا بع االسئلة ال ا،ة التق  ،تاج الر ل
إ كا ،نوي ،ا ل ق عجنات ن ة:
 إذا يح ت يا،رت اامجا هل ستتركها؟
 ال نت م تعا لاعم الطفل بونت وطانت ومالد لمداة الدـ
81عاما ا المرحلة علق ارنل؟
 ال ستلا مص يا،رت لتخحر والا،ها باال حا ال ع اة؟
 اددل نددت م ددتعا تددو ر لطفل د عا ل دة مددن وال داْ،ن ٍ ..م
و ب؟
ى نانونق دق اال ت دا الدلي تختدا م
 اعلم ن ل س لا،
يددا،رت بالن ددحة للطفددل و ،ددول لهددا ترددر االاتفددا

بال ن ن و اإل هاض  ..ق كلتا ال الت ن ادل ندت م دتعا
لت ُّمل تأث ر الا الررا على بر ة ا ات ؟
 ال ستيو م تعاا إل،ااع طفل للتحنق؟
تتثرددع عددن اإل هدداض ب د
 اددل نددت علددق اسددتعاا
،مين تونص المضاعفات الطح ة الم تملة ومشاكل العجنة
الم تملة؟
 إذا كنت غير م تعد ألن تكون أبا و تلتزم بالزواج من
مدددر ة وااددداة ردددا ترغددد دددق االنتظوووار علووو ممارسوووة
الجنس .الم ئول ات التق ،نطوي عل ها اإلت ا بطفل إلدى
الا العالم سوف تؤثر عل لحر ة ا ات .
 ال نت بالفعل اآلن بصا حمل غير مخطط له؟
 لل صول علق معلومات عن نرب امة عم متااة ل :
 إتصوول بوورقم  1300 792 798ــددـ إذا كنددت تتصددل مددن
واليووات كوينزالنوود أو نيووو سوواوث ويلووز أو فيكتوريووا ،أو
مقاطعة العاصمة األسترالية.
 اتصوول بوورقم  1300 655 156ــددـ إذا كنددت تتصددل مددن
واليات جنوب أستراليا أو غورب أسوتراليا أو تازمانيوا ،أو
المقاطعة الشمالية.

للمزيد من المعلومات حول "خدمات دعم الحمل":
إتصل برقم  1300 792 798ـــ إذا كنت تتصل من واليات كوينزالند أو نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا ،أو مقاطعة العاصمة األسترالية.
اتصل برقم  1300 655 156ـــ إذا كنت تتصل من واليات جنوب أستراليا أو غرب أستراليا أو تازمانيا ،أو المقاطعة الشمالية.
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