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ការដោះ�ះស្រា�យជាមួួយនឹឹងជម្រើ��ើសរបស់់អ្នក
ន
កូូនសៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះមិិនបានគ្រោ��ងទុុក (ឬអ្ននក
ដែ�លជួួយគាំំទ្រ�ពួួកគេ�) ហើ�ើយមិិនប្រា�កដថាត្រូ�ូវធ្វើ��អ្វីី
ើ �។ វាផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវ

ព័័ត៌៌មានអំំពីីជម្រើ�ើ�សជាច្រើ�ើ�នដែ�លមានសម្រា�ប់់អ្ននក។ វារៀ�ៀបរាប់់អំំពីីរឿ�ឿង
មួួយចំំនួួនដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា ដូូចជាកន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវរកជំំនួួយគាំំទ្រ� និិង
ឧបករណ៍៍ដើ�ើម្បីី�ជួួយក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក។

យើ�ើងយល់់ថាការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះអាចកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពខុុសៗគ្នាា

ហើ�ើយទំំនាក់់ទំំនង និិងចំំណេះ�ះដឹឹងដែ�លមនុុស្សសមានលក្ខខណៈៈភេ�ទចម្រុះ�ះ� និិង/
ឬរស់់នៅ�ជាមួួយមនុុស្សសដែ�លមានចរិ ិតលក្ខខណៈៈខុុសពីីភេ�ទអាចនឹឹង
មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះដោ�យមិិនបានគ្រោ��ងទុុក។

កូូនសៀ�ៀវភៅ�នេះ�ះគឺឺសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ។ ម្តតងម្កាាល យើ�ើងប្រើ�ើ�ពាក្យយ
‘ស្ត្រី��’ី សម្រា�ប់់មនុុស្សសដែ�លមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិង ‘បុុរស’ សម្រា�ប់់បុុគ្គគល

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ។ យើ�ើងទទួួលស្គាាល់់ថានេះ�ះជា
ការធ្វើ��ើឱ្យយមានលក្ខខណៈៈទូូទៅ� ហើ�ើយនឹឹងមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្នាាទេ�។

ការដឹឹងថាអ្ននកមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ
សញ្ញាានៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះអាចរួួមមាន ការបាត់់រដូូវ ការមានអារម្មមណ៍៍ឈឺឺ
(ចង្អោ�ោរ) ឬ ក្អួួ�ត ឈឺឺដោះ�ះ ឬឡើ�ើងដោះ�ះ និិងមានអារម្មមណ៍៍វិ ិលមុុខ ឬ

អស់់កម្លាំំ �ង។ មិិនមែ�នមនុុស្សសទាំំងអស់់ដែ�លមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះសុុទ្ធធតែ�មានសញ្ញាា

ទាំំងនេះ�ះទេ�។ វាជាការល្អអដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ��តេើ �ស្តតផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមករដូូវយឺឺត
ជាងមួួយសប្តាាហ៍៍។ រយៈៈពេ�លនៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានវាស់់
ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃដំំបូូងនៃ�ការមករដូូវចុុងក្រោ��យរបស់់អ្ននក។

3

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគិិតថាអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ វាជារឿ�ឿងសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ��តេើ �ស្តតដើ�ើម្បីី�
បញ្ជាាក់់ពីីការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ។ ការធ្វើ��តេើ �ស្តតផ្ទៃ�ៃពោះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យប្រើ�ើ�

សំំណាកទឹឹកនោ�ម ឬសំំណាកឈាម។ អ្ននកអាចទិិញប្រ�ដាប់់តេ�ស្តតផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ

តាមរយៈៈទឹឹកនោ�មពីីឱសថស្ថាាន ឬផ្សាារទំំនើ�ើប ហើ�ើយធ្វើ��ើតាមការណែ�នាំំនៅ�
លើ�ើកញ្ចច ប់់។ ការធ្វើ��តេើ �ស្តតនេះ�ះក៏៏អាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ពេ�ទ្យយជំំងឺឺទូូទៅ�

មណ្ឌឌលសុុខភាពស្ត្រី��ី គ្លីី�និិករៀ�ៀបចំំផែ�នការគ្រួ�ួសារ ឬសេ�វាសុុខភាព

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ អ្ននកដឹឹងច្បាាស់់កាន់់តែ�ឆាប់់ អ្ននកមានពេ�លវេេលាកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ង
ការគិិតគូូរអំំពីីជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក។

ជម្រើ��ើសនៃ�ការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ
វាជាការសំំខាន់់ណាស់់ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តតដ៏៏ល្អអបំំផុុតសម្រា�ប់់អ្ននក។ នៅ�ពេ�លអ្ននកកំំពុុងធ្វើ��ើការ

សម្រេ�េចចិិត្តត វាជាការល្អអក្នុុ�ងការពិិចារណាពីីស្ថាានភាពផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់អ្ននក ការ
គាំំទ្រ�ដែ�លមាន និិងដឹឹងថាតើ�ើអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍ហើ�ើយ។
ជម្រើ�ើ�សនៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះដោ�យមិិនបានគ្រោ��ងទុុករួមមា
ួ
ន៖
•

ការបន្តតការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ – ការជ្រើ�ើ�សរើើ�សចិិញ្ចឹឹ�មកូូន

•

ការបន្តតការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ – ស្មុំំ��កូូន ឬការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌

•

4

ការបញ្ចច ប់់ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ – រំំលូូតកូូន

វាអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាជាមួួយអ្ននកដែ�លអ្ននកស្គាាល់់ និិង

ទុុកចិិត្តត។ ពេ�លខ្លះះ�វាមានប្រ�យោ�ជន៍៍ក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាជាមួួយអ្ននកវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�

សុុខាភិិបាល។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការនរណាម្នាាក់់ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាជាមួួយ អ្ននក
អាចទូូរសព្ទទមក៖

ខ្សែ�ែ�ទូូរសព្ទទជំំនួួយជម្រើ��ើសនៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិងគិិលានុុបដ្ឋាា�យិិកាក្រោ��យម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�ការ
តាមរយៈៈលេ�ខ 1800 008 463

ពិិភាក្សាាជាមួួយអ្ននកវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�សុុខាភិិបាលណាម្នាាក់់ ហៅ�ទៅ�ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទជំំនួួយ
ជម្រើ�ើ�សនៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះតាមរយៈៈលេ�ខ 1800 008 463 ចន្លោះ�ះ�ម៉ោ�ោ ង

8.00 ព្រឹ�ឹក – 8.00 យប់់ ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ដល់់ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ឬចូូលមើ�ើលវិ ិបសាយ
www.pregnancychoices.org.au
ប្រ�សិិនបើ�ើនេះ�ះជាវិ ិបត្តិិ�សម្រា�ប់់អ្ននក សូូមទាក់់ទង៖
ប្រ�ព័័ន្ធធ Lifeline តាមរយៈៈលេ�ខ 13 11 14

ប្រ�ព័័ន្ធធ Lifeline ផ្ដដល់់សេ�វាកម្មមប្រឹ�ឹក្សាាតាមទូូរសព្ទទ 24 ម៉ោ�ោ ង ការជជែ�កលើ�ើ

បណ្ដា
ា ញសម្រា�ប់់ជំំនួួយគាំំទ្រ�វិ ិបត្តិិ� ការទប់់ស្កាាត់់ការធ្វើ��អត្ត
ើ
តឃាត និិងសេ�វា

គាំំទ្រ�សុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមមាននៅ�លើ�ើវិ ិបសាយ www.lifeline.org.au
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ការជ្រើ��ើសរើើ�សចិិញ្ចឹ�មកូ
ឹ ន
ូ
ការជ្រើ�ើ�សរើើ�សថាត្រូ�ូវចិិញ្ចឹឹ�មកូូនឬអត់់ គឺឺជាការសម្រេ�េចចិិត្តតដ៏៏ធំំមួួយ។ អ្ននកអាច
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សចិិញ្ចឹឹ�មកូូនជាមួួយដៃ�គូូ ឬចិិញ្ចឹឹ�មកូូនតែ�ម្នាាក់់ឯង។ ប្រ�សិិនបើ�ើមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ
នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកកំំពុុងមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយគ្នាា អ្ននកអាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យឱ្យយដៃ�
គូូរបស់់អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាអំំពីីជម្រើ�ើ�ស។

ការចិិញ្ចឹឹ�មកូូនជាមួួយដៃ�គូូ
ិធីីដែ�លអ្ននកទាំំងពីីរ
វាជាការសំំខាន់់ក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាជាមួួយដៃ�គូូរបស់់អ្នកអំំពីីវិ
ន
យល់់ឃើ�ើញអំំពីីការផ្លាាស់់ប្ដូូ�រចំំពោះ�ះទំំនាក់់ទំំនង ប្រា�ក់់ចំំណូូល និិងរបៀ�ៀបរស់់នៅ�របស់់
អ្ននកនៅ�ពេ�លដែ�លចិិញ្ចឹឹ�មកូូន។ វាជារឿ�ឿងធម្មមតាទេ�ដែ�លមានអារម្មមណ៍៍ជាច្រើ�ើ�ន និិង
ព្រួ�ួយបារម្ភភថាតើ�ើអ្នកនឹ
ន ឹងប្រ�ឈមមុុខដោ�យរបៀ�ៀបណានោះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន មិិនទាន់់
ធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តក្នុុ�
ត ងនាមជាប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ ឬប្រ�សិិនបើ�ើទំំនាក់់ទំំនងរបស់់អ្នកនៅ
ន �ថ្មីី�ថ្មោ�ោ ង
ឬមិិនស្ថិិ�តស្ថេ�រេ នោះ�ះដំំណើ�ើរនៃ�ការសម្រេ�េចចិិត្តអា
ត ចនឹឹងពិិបាក ឬរកច្រ�កចេ�ញមិិនរួួច។

ការចិិញ្ចឹឹ�មកូូនតែ�ម្នាា�ក់់ឯង
អ្ននកខ្លះះ�អាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សចិិញ្ចឹឹ�មកូូនតែ�ម្នាាក់់ឯង ហើ�ើយអ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀតអាចទើ�ើបតែ�ដឹឹងថាខ្លួួ�ន
កំំពុុងចិិញ្ចឹឹ�មកូូនតែ�ម្នាាក់់ឯង ដោ�យសារតែ�ការបែ�កបាក់់នៃ�ទំំនាក់់ទំំនង ឬភាពខុុសគ្នាា
នៃ�របៀ�ៀបនៃ�ការបន្តតទៅ�ទៀ�ៀតជាមួួយនឹឹងការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះដែ�លមិិនបានគ្រោ��ងទុុក។
វាជាការល្អអដែ�លត្រូ�ូវស្វែ�ង
ែ រកការគាំំទ្រ�ពីីក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ និិ ងមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� របស់់អ្ននក និិ ងគិិ ត
អំំពីីបណ្តាា ញជំំនួួ យដែ�លនឹឹ ងមានសម្រា�ប់់ អ្ននក។

ជម្រើ��ើសផ្នែ�ែកជំំនួួយលើ�ើការចិិញ្ចឹឹ�មកូូន
មានការគាំំទ្រ�ដែ�លអាចរកបានដើ�ើម្បីី�ជួួយលើ�ើការចិិញ្ចឹឹ�មកូូន រួួមទាំំងជំំនួួយផ្នែ�ែក
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការគាំំទ្រ�ជាក់់ស្ដែ�ង
ែ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នកកំំ
ន ពុុងគិិតបន្តកា
ត រមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ និិង
ចង់់បានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីជម្រើ�ើ�សជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាចមាន សូូមចូូលមើ�ើលវិ ិប
សាយ https://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/payments-families
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សំំណួរួ មួួយចំំនួន
ួ ដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា
•

ដោ�យពិិចារណាលើ�ើផែ�នការនិិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវផ្សេ�េងទៀ�ៀត តើ�ើវាជា

•

តើ�ើខ្ញុំ��ំ/យើ�ើងត្រៀ��ៀមផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងផ្លូូ�វអារម្មមណ៍៍រួួចរាល់់ដើ�ើម្បីី�មានកូូន

•
•
•

ពេ�លវេេលាដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឱ្យយខ្ញុំំ��/ពួួកយើ�ើងមានកូូនដែ�រឬទេ�?
ហើ�ើយឬនៅ�?

តើ�ើខ្ញុំ��ំ/យើ�ើងមានជំំនួួយគាំំទ្រ�ចាំំបាច់់ក្នុុ�ងការចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់កូូនដែ�រឬទេ�?
ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ តើ�ើយើ�ើងនឹឹងនៅ�ជាមួួយគ្នាា ដែ�រឬទេ�?

ប្រ�សិិនបើ�ើ (នៅ�ពេ�លនេះ�ះឬនាពេ�លអនាគត) យើ�ើងបែ�កគ្នាា តើ�ើយើ�ើងអាច
មើ�ើលថែ�កូូនឱ្យយបានល្អអបំំផុុតដោ�យរបៀ�ៀបណា?

អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវពិិភាក្្សាជាមួួយ
អ្ននកប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ទាំំងឡាយអាចជួួយអ្ននកក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា ផ្លូូ�វចិិត្តត
និិងបញ្ហា
ា ជាក់់ស្តែ�ង
ែ ក្នុុ�ងការចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់កូូនដោ�យខ្លួួ�នឯង ឬជាមួួយដៃ�គូូ
បាន។

អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ និិងជំំនួួយបាននៅ�៖

ការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ ការសម្រា�លកូូន និិងទារក
សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទជំំនួួយរបស់់ពួួកគេ� (1800 882 436) ឬចូូល

ទៅ�កាន់់វិ ិបសាយ www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birthand-baby ដែ�លផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន ដំំបូូន្មាា ន និិងការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់អំំពីីការ
មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ការសម្រា�លកូូន និិងឆ្នាំំ �ដំំបូូងរបស់់ទារក។
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ព័័ត៌៌មានអំំពីីការថែ�ទាំផ្ទៃំ �ពោះៃ �ះ

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការថែ�ផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ សូូមទូូរសព្ទទមក៖

ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាាជាមួួយគិិលានុុបដ្ឋាាកផ្នែ�ែកសុុខភាពបន្តតពូូជ និិងផ្លូូ�វភេ�ទ។

ការពិិភាក្សាាជាមួួយគិិលានុុបដ្ឋាាយិិកានេះ�ះ គឺឺជាការសម្ងាាត់់ និិងមានលក្ខខណៈៈ

អនាមិិក។ អ្ននកក៏៏អាចទាក់់ទងគ្រូ�ូពេ�ទ្យយព្យាាបាលជំំងឺឺទូូទៅ�របស់់អ្ននក ផ្នែ�ែកសម្ភភព
នៃ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយប្រ�ចាំំមូូលដ្ឋាានរបស់់អ្ននក ក៏៏ដូូចជាពិិភាក្សាាជាមួួយឆ្មមប ឬបុុគ្គគលិិក
សង្គគមកិិច្ចច ឬទូូរសព្ទទទៅ�សេ�វា Mothersafe តាមរយៈៈលេ�ខ 1800 647 848។
វាជាការសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវពិិភាក្សាាអំំពីីរាល់់ថ្នាំំ �ដែ�លអ្ននកនឹឹងលេ�បជាមួួយ

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ឬឆ្មមបរបស់់អ្ននក។ វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត ឬឆ្មមបរបស់់អ្ននកក៏៏អាចណែ�នាំំអ្ននកអំំពីី
ការធ្វើ��តេើ �ស្តត ដែ�លអាចមានក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លពេ�លមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះបានផងដែ�រ

ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវសុុខភាព និិងសុុខុុមាលភាពរបស់់អ្ននក និិងគភ៌៌របស់់អ្ននក។
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ការបន្តតការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ និិងស្មុំំ�កូ
� ន
ូ ឬការ
ចិិញ្ចឹ�មដោ
ឹ �យឪពុុកម្ដាាយ
� ធម៌៌
ស្មុំំ�កូ
� ន
ូ

ស្មុំំ��កូូន គឺឺនៅ�ពេ�លឪពុុកម្តាា យបង្កើ�ើ�តផ្តតល់់សិិទ្ធិិ� និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវទាំំងអស់់
របស់់ពួួកគេ�ដល់់ឪពុុកម្តាា យចិិញ្ចឹឹ�ម។ វាត្រូ�ូវមានការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចច

ព្រ�មព្រៀ��ៀងផ្លូូ�វច្បាាប់់ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកផ្សេ�េងក្លាា យជាអាណាព្យាាបាលស្រ�បច្បាាប់់

របស់់កុុមារ។ ឪពុុកម្តាា យត្រូ�ូវរង់់ចាំំយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ 30 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាា ប់់ពីីកូូនកើ�ើត
ទើ�ើបពួួកគេ�អាចចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងផ្លូូ�វច្បាាប់់នោះ�ះបាន។ ឪពុុក
ម្តាា យបង្កើ�ើ�តអាចរក្សាាទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយកូូនបាន ដោ�យព្រ�មព្រៀ��ៀងលើ�ើ

ផែ�នការស្មុំំ��កូូនជាមួួយឪពុុកម្តាា យចិិញ្ចឹឹ�ម។ បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រ�ងករណីី អាចជួួយ
បង្កើ�ើ�តផែ�នការនេះ�ះបាន។ ទីីភ្នាាក់់ងារសេ�វាគ្រួ�ួសារ និិងសហគមន៍៍ (FACS) គឺឺជា

ទីីភ្នាាក់់ងាររដ្ឋាាភិិបាលដែ�លមើ�ើលការខុុសត្រូ�ូវលើ�ើសេ�វាស្មុំំ��កូូននៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ NSW។
ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយឪពុុកម្តាា យបង្កើ�ើ�តដែ�លពិិចារណាលើ�ើការស្មុំំ��កូូន និិង
គ្រួ�ួសារដែ�លមានបំំណងចង់់សុំំ�កូូនមកចិិញ្ចឹឹ�ម។

កូូ នចិិ ញ្ចឹឹ�មទាំំងអស់់មានសិិទ្ធិិ�ស្រ�បច្បាាប់់ ក្នុុ� ងការដឹឹ ងអំំពីីគ្រួ�ួសារបង្កើ�ើ�ត និិ ង

វប្បបធម៌៌ របស់់ពួួកគេ�។ បុុ គ្គគលិិកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងករណីីស្មុំំ��កូូននឹឹ ងធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យឪពុុ ក

ម្តាា យចិិ ញ្ចឹឹ�ម ដើ�ើ ម្បីី�បង្កើ�ើ�តផែ�នការស្មុំំ��កូូន ដែ�លរៀ�ៀបរាប់់ ពីីព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តដែ�ល
មានការព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាាអំំពីីរបៀ�ៀបរក្សាាទំំនាក់់ ទំំ នង។

ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ថា អ្ននកមិិ នអាចចិិ ញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់ កូូនបានទេ� ស្មុំំ��កូូន
មិិ នមែ�នជាជម្រើ�ើ�សតែ�មួួ យគត់់ នោះ�ះទេ�។ ការចិិ ញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុ កម្ដាាយធម៌៌
ក៏៏ អាចជាជម្រើ�ើ�សមួួ យដែ�រ។
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ការចិិញ្ចឹ�មដោ
ឹ �យឪពុុកម្ដាាយ
� ធម៌៌
ការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌ គឺឺនៅ�ពេ�លកូូនរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានមើ�ើលថែ�

ដោ�យគ្រួ�ួសារមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌មានច្រើ�ើ�ន
ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ ជម្រើ�ើ�សនៃ�ការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌រួមមា
ួ
ន៖
•

ការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាា�យធម៌៌ជាបណ្ដោះ�ះ��អាសន្នន៖ វាអាចត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�

នៅ�ពេ�លអ្ននកកំំពុុងដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា កន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ� បញ្ហា
ា ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬ
បញ្ហា
ា ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លថែ�ទាំំដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត (មិិនត្រូ�ូវបាន

បង្គាា ប់់ដោ�យតុុលាការ) អ្ននកនៅ�តែ�ជាអាណាព្យាាបាលរបស់់កូូន ហើ�ើយ

អាចជួួបកូូនរបស់់អ្ននកបាន។ ការថែ�ទាំំបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន ជាធម្មមតាត្រូ�ូវបាន
កំំណត់់ត្រឹ�ឹមប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
•

ការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាា�យធម៌៌រយៈៈពេ�លវែ�ង៖ ប្រ�សិិនបើ�ើកូូនរបស់់អ្ននកកំំពុុង
ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌រយៈៈពេ�លវែែង អ្ននកនឹឹង

បាត់់បង់់សិិទ្ធិិ�ជាអាណាព្យាាបាលស្រ�បច្បាាប់់ និិង/ឬសិិទ្ធិិ�ចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់កូូន

របស់់អ្ននក។ អ្ននកនឹឹងនៅ�តែ�ជាឪពុុកម្តាា យស្រ�បច្បាាប់់របស់់កុុមារ។ នៅ�ក្នុុ�ង
ការចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌រយៈៈពេ�លវែែង ភាគច្រើ�ើ�នកុុមារមានការ
ផ្សាារភ្ជាា ប់់មនោ�សញ្ចេ�េតនាជាមួួយគ្រួ�ួសារចិិញ្ចឹឹ�មរបស់់ពួួកគេ�។

ព័័ត៌មា
៌ នអំំពីស្មុំ
ី �កូ
�ំ ន
ូ /ការចិិញ្ចឹ�មដោ
ឹ �យឪពុុកម្ដាាយ
� ធម៌៌
FACS ផ្តតល់់សេ�វាស្មុំំ��កូូន និិងសេ�វាចិិញ្ចឹឹ�មដោ�យឪពុុកម្ដាាយធម៌៌ជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។
អ្ននកអាចពិិភាក្សាាអំំពីីជម្រើ�ើ�សថែ�ទាំំកូូនរបស់់អ្ននកជាមួួយបុុគ្គគលិិកដែ�លមាន

សមត្ថថភាព និិងបទពិិសោ�ធន៍៍។ សូូមទាក់់ទងសេ�វាស្មុំំ��កូូនរបស់់ FACS តាមរយៈៈ
លេ�ខ 02 9716 3003 ឬផ្ញើ�ើ�អ៊ីី�មែ�លទៅ�កាន់់ adoption.permanentcare@facs.nsw.

gov.au។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីដំំណើ�ើរការស្មុំំ��កូូន និិងជម្រើ�ើ�សផ្សេ�េងៗអាចរកបាន
នៅ�លើ�ើវិ ិបសាយរបស់់ FACS https://www.facs.nsw.gov.au/families/adoption
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ការរំំលូត
ូ កូូន
ការរំំលូូតកូូន គឺឺនៅ�ពេ�លថ្នាំំ � ឬការវះ�កាត់់ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�បញ្ចច ប់់ការ

មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកសម្រេ�េចចិិត្តតរំំលូូតកូូន អ្ននកមិិននៅ�ឯកាទេ�។ គេ�

ប៉ាា ន់់ប្រ�មាណថា ស្ត្រី��អូ
ី ូស្ត្រា�ាលីីម្នាាក់់ក្នុុ�ងចំំណោ�មបួួននាក់់នឹឹងមានការរំំលូូតកូូន
ក្នុុ�ងមួួយជីីវិ ិតរបស់់ពួួកគេ�។

ការរំំលូូតកូូនមានពីីរប្រ�ភេ�ទ៖
•

ការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់ (ដែ�លត្រូ�ូវមានការវះ�កាត់់ ជាធម្មមតាមានការ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �សណ្ដំំ� កម្រិ�ិតស្រា�ល)

•

ការរំំលូូតកូូនដោ�យប្រើ��ើថ្នាំំ�� (ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �ដែ�លនាំំមានការ
រលូូតកូូន)
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ការរំំលូត
ូ កូូនដោ�យការវះ�កាត់់
ការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់អាចរកបាននៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ NSW តាមរយៈៈ Family Planning
NSW, គ្លីី�និិកតាមសហគមន៍៍ និិងម្តតងម្កាាលតាមរយៈៈមន្ទីី�រពេ�ទ្យយរដ្ឋឋ។ នៅ�រដ្ឋឋ NSW អ្ននក
មិិនចាំំបាច់់ត្រូ�ូវការការណែ�នាំំពីីវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តឱ្យយទៅ�កាន់់គ្លីី�និិកទេ� ដែ�លមានន័័យថា

អ្ននកអាចទូូរសព្ទទទៅ�គ្លីី�និិកនោះ�ះដោ�យផ្ទាាល់់ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��កា
ើ រណាត់់ជួួប។ គ្លីី�និិកខ្លះះ�ធ្វើ�ើ�ការ
រំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់ចំំពោះ�ះគភ៌៌ដែ�លមានអាយុុរហូូតដល់់ 12 សប្តាាហ៍៍

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ចំំណែ�កគ្លីី�និិកខ្លះះ�ទៀ�ៀតទទួួលធ្វើ��ើការរំំលូូតកូូនចំំពោះ�ះគភ៌៌ដែ�លមានអាយុុ
រហូូតដល់់ 20 សប្តាាហ៍៍។

មុុនពេ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ការណាត់់ជួួប វាជាការសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវដឹឹងថាតើ�ើអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ

ប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍ និិងគ្លីី�និិកអាចផ្តតល់់ជូូនអ្វីី�ខ្លះះ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនប្រា�កដថា អ្ននកមាន
ផ្ទៃ�ៃពោះ�ះប៉ុុ�ន្មាា នសប្ដាាហ៍៍ទេ� អ្ននកប្រ�ហែ�លជាត្រូ�ូវទៅ�ឆ្លុះះ��អេ�កូូ។ ការឆ្លុះះ��អេ�កូូត្រូ�ូវបាន
ធ្វើ��ឡើើ �ើងដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍។ ជាធម្មមតា វា

ជាការល្អអបំំផុុតក្នុុ�ងការរង់់ចាំំរហូូតដល់់អ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះពីីប្រាំ�ំមួួយទៅ�ប្រាំ�ំពីីរសប្តាាហ៍៍
មុុនពេ�លធ្វើ��ើការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើធ្វើ��លឿ�
ើ
ឿនជាងនេះ�ះ
មានឱកាសខ្ពពស់់ដែ�លថាការរំំលូូតកូូននឹឹងមិិនដំំណើ�ើរការទេ�។

ការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់ជាធម្មមតាត្រូ�ូវបានធ្វើ��ឡើើ �ើង ខណៈៈពេ�លអ្ននកត្រូ�ូវបាន
ដាក់់ថ្នាំំ �សណ្ដំំ� កម្រិ�ិតស្រា�ល ដែ�លនឹឹងធ្វើ��ឱ្យ
ើ យអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ស្រា�កស្រា�ន្តត និិង

ងងុុយគេ�ង។ ការដាក់់ថ្នាំំ �សណ្ដំំ� ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឱ្យយអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ស្រួ�ួលខ្លួួ�ន

តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លអនុុវត្តតនីីតិិវិ ិធីី។ ការរំំលូូតកូូនគឺឺយកចេ�ញ
នូូវស្រ�ទាប់់ខាងក្នុុ�ង និិងអ្វីី�ដែ�លនៅ�ខាងក្នុុ�ងស្បូូ�នចេ�ញ។ វាត្រូ�ូវបានធ្វើ��ដោើ �យការ

បឺឺតថ្ននមៗទៅ�ដល់់ខាងក្នុុ�ងស្បូូ�នដោ�យប្រើ�ើ�បំំពង់់ប្លាាស្ទិិ�កតូូច។ នេះ�ះគឺឺជានីីតិិវិ ិធីីដែ�ល

មានសុុវត្ថិិ�ភាព សាមញ្ញញ និិងមានហានិិភ័័យទាប នៅ�ពេ�លធ្វើ��ដោើ �យវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តដែ�ល
មានបទពិិសោ�ធន៍៍។ នីីតិិវិ ិធីីនេះ�ះចំំណាយពេ�លប្រ�ហែ�ល 15 នាទីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកនឹឹង

ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវនៅ�គ្លីី�និិក ឬមន្ទីី�រពេ�ទ្យយប្រ�ហែ�លបួួនម៉ោ�ោ ង ដើ�ើម្បីី�ធានាថាថ្នាំំ �សណ្ដំំ� បាន

អស់់ឥទ្ធិិ�ពល ហើ�ើយអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ផ្ទះះ�បានដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។ បន្ទាា ប់់ពីីគភ៌៌

មានអាយុុបានប្រ�ហែ�ល 16 សប្តាាហ៍៍ គេ�ប្រើ�ើ�នីីតិិវិ ិធីីខុុសពីីនេះ�ះ។ នីីតិិវិ ិធីីនេះ�ះជារឿ�ឿយ
ៗច្រើ�ើ�នតែ�ស្មុុ�គស្មាា ញជាងនេះ�ះ ហើ�ើយអាចពិិបាករក។ តម្លៃ�ៃនៃ�ការរំំលូូតកូូនដោ�យ
ការវះ�កាត់់ជាទូូទៅ�កើ�ើនឡើ�ើង កាលណាអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះកាន់់តែ�យូូរ។
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ការរំំលូត
ូ កូូនដោ�យការប្រើ��ើថ្នាំំ��
ការរំំលូូតកូូនដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ អា
� ចរកបានតាមរយៈៈ Family Planning NSW គ្លីី�និិកតាម
សហគមន៍៍ និិងអ្ននកឯកទេ�ស និិងវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តដែ�លបានទទួួលការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល

មួួយចំំនួួន។ ការរំំលូូតកូូនដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ � គឺឺជាជម្រើ�ើ�សជំំនួួសការរំំលូូតកូូនដោ�យ

ការវះ�កាត់់។ វាចាំំបាច់់ត្រូ�វូ លេ�បថ្នាំំ � ហើ�ើយអាចធ្វើ�ើ�នៅ�ផ្ទះះ�ខ្លួួ�នឯងបាន។ វាអាចរកធ្វើ�ើ�
បាន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នកមា
ន
នផ្ទៃ�ពោះៃ �ះតិិចជាងប្រាំ�ំបួួនសប្តាាហ៍៍។

ការរំំលូូតកូូនដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ � ជាធម្មមតាតម្រូ�ូវឱ្យយមានការណាត់់ជួួបពីីរដង។ ក្នុុ�ង

ការណាត់់ជួួបលើ�ើកដំំបូូង គេ�នឹឹងចេ�ញវេេជ្ជជបញ្ជាាថ្នាំំ �ឱ្យយអ្ននក ហើ�ើយគេ�នឹឹងប្រា�ប់់អ្ននកពីី
ពេ�ល និិងរបៀ�ៀបលេ�បថ្នាំំ �។ ថ្នាំំ �ដែ�លគេ�ចេ�ញវេេជ្ជជបញ្ជាាមាន mifepristone និិង
misoprostol។

ជំំហានទីី 1៖ Mifepristone គឺឺជាថ្នាំំ��មួួយគ្រា�ប់់ដែ�លអ្ននកលេ�បដូូចធម្មមតា
ជាមួួយទឹឹកមួួយកែ�វ។
ការធ្លាាក់់ឈាម ឬចេ�ញឈាមតិិចតួួចអាចកើ�ើតឡើ�ើង បន្ទាា ប់់ពីីការលេ�បថ្នាំំ �គ្រា�ប់់

ដំំបូូង។ ផលរំំខាននៃ�ថ្នាំំ � mifepristone ជាធម្មមតាគឺឺស្រា�ល និិងមិិនមានរយៈៈពេ�លយូូរ
ទេ�។ ស្ត្រី��ភា
ី គច្រើ�ើ�នអាចធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃជាធម្មមតារបស់់ពួួកគេ�បាន បន្ទាា ប់់ពីីបាន
លេ�បថ្នាំំ �គ្រា�ប់់ដំំបូូងនេះ�ះ

ជំំហានទីី 2៖ Misoprostol ត្រូ�ូវបានលេ�ប 36-48 ម៉ោ�ោ�ង បន្ទាា�ប់់ពីីលេ�បថ្នាំំ��
លើ�ើកដំំបូូង (mifepristone)។
Misoprostol បណ្តាា លឱ្យយមានការកន្ត្រា�ាក់់នៅ�ក្នុុ�ងសាច់់ដុំំ�នៃ�ស្បូូ� ន។ វាធ្វើ��ឱ្យ
ើ យមាត់់ស្បូូ� ន
បើ�ើកបន្តិិ�ច ហើ�ើយគភ៌៌ត្រូ�វូ បានទម្លាាក់់ចេ�ញអស់់ពីីស្បូូ� ន។ អ្ននកទំំនងជាចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ធ្លាាក់់ឈាម និិងមានការរមួួលស្បូូ�នក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 1-4 ម៉ោ�ោ ង បន្ទាា ប់់ពីីលេ�បថ្នាំំ ទាំ
� ង
ំ នេះ�ះ
ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ង
ើ សូូមណែ�នាំំឱ្យយអ្ននកគ្រោ��ងលេ�បថ្នាំំ � misoprostol នៅ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លអ្ននកអាចនៅ�ផ្ទះះ�
ស្ទើ�រើ� ពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ។

មនុុស្សសភាគច្រើ�ើ�នមានការធ្លាាក់់ឈាម និិងរមួួលស្បូូ�ន ដែ�លមានពីីកម្រិ�ិតស្រា�លទៅ�

ធ្ងងន់់។ ជាធម្មមតាការរមួួលស្បូូ�នមានរយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល 24 ម៉ោ�ោ ង ប៉ុុ�ន្តែ�ែការធ្លាាក់់ឈាម

អាចនឹឹងបន្តតរយៈៈពេ�លពីីរសប្តាាហ៍៍ ឬយូូរជាងនេះ�ះ។ ការលេ�បថ្នាំំ បំំ
� បាត់់ការឈឺឺចាប់់ត្រូ�វូ
បានណែ�នាំំ។ ការមានអ្ននកជួួយអ្ននកនៅ�ផ្ទះះ�ក៏៏ជារឿ�ឿងសំំខាន់់ផងដែ�រ។
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ផលរំំខានផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាចរួួមមាន៖
•

គ្រុ�ុនក្ដៅ�ៅ

•

គ្រុ�ុនញាក់់

•

ចង្អោ�ោរ

•

ក្អួួ�ត

បុុគ្គគលិិកគ្លីី�និិក ឬវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តនឹឹងពិិភាក្សាាអំំពីីអ្វីី�ដែ�លគេ�រំំពឹឹងនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង និិង
ផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកនូូវលេ�ខទូូរសព្ទទទំំនាក់់ទំំនង 24 ម៉ោ�ោ ង សម្រា�ប់់ការថែ�ទាំំក្រោ��យ
ចេ�ញពីីពេ�ទ្យយ។ អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវការការធ្វើ��តេើ �ស្តតឈាមតាមដានរយៈៈពេ�ល 7 ថ្ងៃ�ៃ
បន្ទាា ប់់ពីីអ្ននកលេ�បថ្នាំំ �ដំំបូូង ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវទៅ�ពិិនិិត្យយតាមដាននៅ�គ្លីី�និិក

14-21 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាា ប់់ពីីលេ�បថ្នាំំ � ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលថាការរំំលូូតកូូនបានចប់់សព្វវគ្រ�ប់់
ឬនៅ�។

ការរំំលូត
ូ កូូនដោ�យការវះ�កាត់់ ឬការប្រើ��ើថ្នាំំ��៖
តើ�ើមួយ
ួ ណាល្អអបំផុ
ំ ត
ុ សម្រា�ប់់ខ្ញុំ?
�ំ
មានហេ�តុុ ផលជាច្រើ�ើ�នដែ�លថាអ្ននកអាចនឹឹ ងជ្រើ�ើ�សរើើ�សការរំំលូូតកូូ នដោ�យ
ការវះ�កាត់់ ឬការរំំលូូតកូូ នដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �។ ការសម្រេ�េចចិិ ត្តតនោះ�ះអាច

អាស្រ័�័យលើ�ើរយៈៈពេ�លនៃ�គភ៌៌ របស់់អ្ននក អារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននកអំំពីី ការទទួួ លការ
វះ�កាត់់ និិ ងអារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននកអំំពីី ការរំំលូូតកូូ នដោ�យប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់

អ្ននក។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកមិិ នប្រា�កដថាជម្រើ�ើ�សណាដែ�លល្អអបំំផុុ តសម្រា�ប់់ អ្ននកទេ�
សូូមពិិភាក្សាាជាមួួ យទំំនាក់់ ទំំ នងខាងក្រោ��មអំំពីីជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក៖
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ជម្រើ��ើសវះ�កាត់់
ពេ�លវេេលា
ការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់ជាធម្មមតាមិិនត្រូ�វូ បានអនុុវត្តតទេ� រហូូតដល់់
គភ៌៌មានអាយុុប្រាំ�ំមួួយសប្តាាហ៍៍។ តម្លៃ�ៃនឹឹងកាន់់តែ�ថ្លៃ�ៃចំំពោះ�ះគភ៌៌ដែ�លមាន
អាយុុលើ�ើសពីី 12 សប្ដាាហ៍៍។
ដំំណើ�រើ ការ
•

នីីតិិវិ ិធីីវះ�កាត់់ធ្វើ��នៅើ �ក្នុុ�ងគ្លីី�និិក

•

ជាធម្មមតាត្រូ�ូវការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �ស្ពឹឹ�កកម្រិ�ិតស្រា�ល

•

នីីតិិវិ ិធីីជាធម្មមតាត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លពីី 5-10 នាទីី ជាមួួយនឹឹងរយៈៈពេ�ល

•

មិិនមានធ្លាាក់់ឈាម ឬធ្លាាក់់ឈាមតិិចៗរហូូតដល់់ពីីរសប្តាាហ៍៍

•

ថ្នាំំ �ផ្សះ�ះត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ

•

អាចនឹឹងត្រូ�ូវការទៅ�កាន់់គ្លីី�និិកតែ�ម្ដដងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�

ធូូរស្បើ�ើ�យឡើ�ើងវិ ិញរហូូតដល់់ 4 ម៉ោ�ោ ងនៅ�ក្នុុ�ងគ្លីី�និិក

ការគាំំទ្រ� និិងការធូូរស្បើ�ើ�យ
� ឡើ�ើងវិិញ

មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�លមានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវនឹឹងត្រូ�ូវអមដំំណើ�ើរអ្ននកពីីគ្លីី�និិកទៅ�ផ្ទះះ�
របស់់អ្ននក ព្រោះ��ះអ្ននកមិិនអាចបើ�ើកបរក្រោ��យពីីវះ�កាត់់បាននោះ�ះទេ�។

ផលរំំខាន
•

អាចមានអារម្មមណ៍៍អស់់កម្លាំំ �ង ដោ�យសារការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �ស្ពឹឹ�ក

•

អាចមានការធ្លាាក់់ឈាម និិងមានការរមួួលស្បូូ�នតិិចតួួច ដែ�លជាធម្មមតា
មានរយៈៈពេ�លតិិចជាងពីីរសប្តាាហ៍៍

ការចំំណាយ និិងភាពអាចរកបាន
•

សេ�វាភាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូននៅ�តាមគ្លីី�និិកសហគមន៍៍

•

តម្លៃ�ៃគឺឺខុុសៗគ្នាា

ផលវិិបាក
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•

ផលវិ ិបាកគឺឺកម្រ�មានណាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចរាប់់បញ្ចូូ� លទាំំងការឆ្លលងមេ�រោ�គ ដែ�ល

•

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តនឹឹងពន្យយល់់ពីីហានិិភ័័យនៃ�ការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់ដល់់អ្ននក

ទាមទារការព្យាាបាលដោ�យថ្នាំំ �ផ្សះ�ះ

ជម្រើ��ើសប្រើ��ើថ្នាំំ��
ពេ�លវេេលា

ការរំំលូូតកូូនដោ�យប្រើ�ើ�ថ្នាំំ � ចាំំបាច់់ត្រូ�វូ ធ្វើ��មុ
ើ ុនពេ�លមានគភ៌៌មានអាយុុប្រាំ�ំបួួន
សប្តាាហ៍៍។

ដំំណើ�រើ ការ
•

លេ�បថ្នាំំ �នៅ�ផ្ទះះ�របស់់អ្ននកផ្ទាាល់់

•

នាំំឱ្យយមានផលរំំខានស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងការរលូូតកូូនដែ�លមានការរមួួលស្បូូ�ន

•

ការរមួួលស្បូូ�នអាចមានកម្រិ�ិតពីីស្រា�លទៅ�ធ្ងងន់់

•

ការធ្លាាក់់ឈាមតិិចតួួច ជាធម្មមតាមានរយៈៈពេ�លប្រ�ហែ�ល 2 សប្តាាហ៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

•

ថ្នាំំ �បំំបាត់់ការឈឺឺចាប់់ត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ

•

អាចមានការតម្រូ�ូវឱ្យយទៅ�គ្លីី�និិកជាលើ�ើកទីីពីីរ ដើ�ើម្បីី�ប្រា�កដថា ការរំំលូូតកូូន

និិងមានធ្លាាក់់ឈាមខ្លាំំ �ងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរបីីម៉ោ�ោ ងដំំបូូង

អាចបន្តតរយៈៈពេ�ល 4-6 សប្តាាហ៍៍

បានចប់់សព្វវគ្រ�ប់់

ការគាំំទ្រ� និិងការធូូរស្បើ�ើ�យ
� ឡើ�ើងវិិញ

វាជាការល្អអដែ�លមាននរណាម្នាាក់់ជួួយអ្ននកនៅ�ផ្ទះះ�យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ 24 ម៉ោ�ោ ង។

ផលរំំខាន
•

គ្រុ�ុនក្ដៅ�ៅ

•

គ្រុ�ុនញាក់់

•

ចង្អោ�ោរ

•

ក្អួួ�ត

•

ធ្លាាក់់ឈាម

•

រមួួលស្បូូ�ន

ការចំំណាយ និិងភាពអាចរកបាន
•

សេ�វាភាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូននៅ�តាមគ្លីី�និិកសហគមន៍៍

•

តម្លៃ�ៃគឺឺខុុសៗគ្នាា

ផលវិបាក
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•

ផលវិ ិបាកគឺឺកម្រ�មានណាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចរាប់់បញ្ចូូ� លទាំំងការឆ្លលងមេ�រោ�គ

•

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តនឹឹងពន្យយល់់ពីីហានិិភ័័យនៃ�ការរំំលូូតកូូនដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �ដល់់អ្នក
ន

ដែ�លទាមទារការព្យាាបាលដោ�យថ្នាំំ �ផ្សះ�ះ

ការពនយា
្ រកំណត
ើ
មិិនថាអ្ននកសម្រេ�េចចិិត្តតបែ�បណាក៏៏ដោ�យ វាជារឿ�ឿងសំំខាន់់ក្នុុ�ងការពិិចារណាថា
តើ�ើជម្រើ�ើ�សពន្យាារកំំណើ�ើតបែ�បណាដែ�លអ្ននកអាចនឹឹងប្រើ�ើ�នាពេ�លអនាគត។

ការពន្យាារកំំណើ�ើតអាចចាប់់ផ្តើ�ើ�មភ្លាាមៗបន្ទាា ប់់ពីីការរំំលូូត ឬបន្ទាា ប់់ពីីកំំណើ�ើត
កូូន។ មានវិ ិធីីពន្យាារកំំណើ�ើតជាច្រើ�ើ�នដែ�លអាចប្រើ�ើ�បាន។ វិ ិធីីពន្យាារកំំណើ�ើត

បញ្ច្រា�ាសទៅ�វិ ិញបានដែ�លប្រើ�ើ�បានយូូរ គឺឺមានប្រ�សិិទ្ធធភាពបំំផុុត។ វិ ិធីីទាំំងនេះ�ះ
រួួមមាន កងដាក់់ក្រោ��មស្បែ�ែក និិងកងដាក់់ក្នុុ�ងស្បូូ�ន (IUDs)។

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីជម្រើ�ើ�សពន្យាារកំំណើ�ើតជាច្រើ�ើ�ន អាចរកបាននៅ�លើ�ើវិ ិប

សាយ Family Planning NSW៖ https://www.fpnsw.org.au/health-information/
individuals/contraception
អ្ននកក៏៏អាចពិិភាក្សាាជាមួួយគិិលានុុបដ្ឋាាកផ្នែ�ែកសុុខភាពផ្លូូ�វភេ�ទ និិងបន្តតពូូជនៅ�
លើ�ើបណ្ដា
ា ញ Family Planning NSW Talkline តាមរយៈៈលេ�ខ 1300 658 886 ឬ
www.fpnsw.org.au/talkline។ ការពិិភាក្សាាជាមួួយគិិលានុុបដ្ឋាាយិិកាគឺឺមាន
លក្ខខណៈៈជាសម្ងាាត់់ និិងអនាមិិក។
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តម្លន
ៃ កា
ៃ ររំលត
ូ កូននៅរដ្ឋ NSW
តម្លៃ�ៃនៃ�ការរំំលូូតកូូននៅ�រដ្ឋឋ NSW គឺឺខុុសៗគ្នាាទៅ�តាមគ្លីី�និិកនីីមួួយៗ។ វា

ជាការល្អអក្នុុ�ងការទាក់់ទងគ្លីី�និិកដោ�យផ្ទាាល់់ ដើ�ើម្បីី�សួួរនាំំអំំពីីតម្លៃ�ៃ។ តម្លៃ�ៃនៃ�ការ
រំំលូូតកូូននឹឹងត្រូ�ូវរ៉ាា ប់់រងដោ�យផ្នែ�ែកដោ�យឧបត្ថថម្ភភធន Medicare។
អ្វីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លនឹឹងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់តម្លៃ�ៃនៃ�ការរំំលូូតកូូនគឺឺ៖
•

ថាតើ�ើអ្ននកមានប័័ណ្ណណ Medicare ឬអត់់

•

ថាតើ�ើអ្ននកមានប័័ណ្ណណសម្បបទានឬអត់់

•

ថាតើ�ើអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍

•

ថាតើ�ើអ្ននកជ្រើ�ើ�សរើើ�សធ្វើ�ើ�ការរំំលូូតកូូនដោ�យវះ�កាត់់ ឬដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ �

តម្លៃ�ៃនៃ�ការរំំលូូតកូូនដោ�យការវះ�កាត់់នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើង បន្ទាា ប់់ពីីគភ៌៌មានអាយុុ 12
សប្តាាហ៍៍។ តម្លៃ�ៃនឹឹងកាន់់តែ�ខ្ពពស់់ បន្ទាា ប់់ពីីគភ៌៌មានអាយុុ 16 សប្តាាហ៍៍។

តម្លៃ�ៃថ្នាំំ �សម្រា�ប់់ការរំំលូូតកូូនដោ�យការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ � ត្រូ�ូវបានឧបត្ថថម្ភភធនដោ�យ

រដ្ឋាាភិិបាល ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានប័័ណ្ណណ Medicare។ ការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ និិងការ
ឆ្លុះះ��អេ�កូូអាចមានតម្លៃ�ៃ “គម្លាាតគ្នាា ”។
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ព័័ត៌មា
៌ នផ្លូូ�វច្្បាប់់
ការរំំលូូតកូូនគឺឺស្រ�បច្បាាប់់នៅ�គ្រ�ប់់រដ្ឋឋ និិងដែ�នដីីនៃ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ក្នុុ�ង
កាលៈៈទេ�សៈៈមួួយចំំនួួន និិងនៅ�ពេ�លដែ�លអនុុវត្តតដោ�យអ្ននកវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�
សុុខាភិិបាលដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី �។

នៅ�រដ្ឋឋ NSW ការរំំលូូតកូូនគឺឺស្រ�បច្បាាប់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានតម្រូ�ូវការផ្សេ�េងៗគ្នាា អាស្រ័�័យ
លើ�ើដំំណាក់់កាលនៃ�គភ៌៌របស់់អ្ននក។ អ្ននកអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ការរំំលូូតកូូនរហូូតដល់់ 22

សប្តាាហ៍៍នៃ�គភ៌៌។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមជុំំ�វិ ិញបញ្ហា
ា នេះ�ះ អ្ននកអាច
ពិិភាក្សាាជាមួួយអ្ននកវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�សុុខាភិិបាលរបស់់អ្ននកបាន។

អ្ននកត្រូ�ូវតែ�មានព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�យល់់ពីីការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក និិង
ដើ�ើម្បីី�យល់់ព្រ�មក្នុុ�ងការរំំលូូតកូូន។ ដៃ�គូូ ឬគ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននកមិិនអាច
សម្រេ�េចចិិត្តតថាតើ�ើអ្ននកគួួររំំលូូតកូូនឬអត់់នោះ�ះទេ� ទោះ�ះបីីជាវាអាច
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តតនេះ�ះរួួមគ្នាាក៏៏ដោ�យ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បានព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការរំំលូូតកូូន (រួួមទាំំងប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
កំំពុុងជួួបប្រ�ទះះបញ្ហា
ា ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�) អ្ននកអាចពិិភាក្សាាជាមួួយគ្រូ�ូពេ�ទ្យយទូូទៅ�របស់់
អ្ននក អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាសុុខាភិិបាល ឬបុុគ្គគលិិកសង្គគមកិិច្ចច។

សូូមទាក់់ទងផ្នែ�ែកជម្រើ�ើ�សនៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះតាមលេ�ខ៖
1800 008 463 ឬ www.pregnancychoices.org.au

ការពិិភាក្សាាជាមួួយគិិលានុុបដ្ឋាាយិិកាផ្នែ�ែកផ្លូូ�វភេ�ទ និិងបន្តតពូូជរបស់់យើ�ើង គឺឺជា
ការសម្ងាាត់់ និិងមានលក្ខខណៈៈអនាមិិក។
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ការពិិភាក្្សាជាមួួយដៃ�គូូពាក់ព័
់ ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការ
មានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ
វាអាស្រ័�័យលើ�ើអ្នក
ន ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នកនឹ
ន ឹងចូូលរួួមជាមួួយដៃ�គូូរបស់់អ្នកក្នុុ�
ន ង

ដំំណើ�ើរការធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្ត។
ត វានឹឹងអាស្រ័�័យលើ�ើកាលៈៈទេ�សៈៈបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�
ទំំនាក់់ទំំនង។

ច្បាាប់់ស្តីី�ពីីគ្រួ�សា
ួ រឆ្នាំំ � 1975 មានពិិភាក្សាាអំំពីីសិិទ្ធិិ� និិងកាតព្វវកិិច្ចចរបស់់បុុរស

ចំំពោះ�ះគភ៌៌ មិិនថាពួួកគេ�ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងដំំណើ�ើរការធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តឬ
ត អត់់នោះ�ះ
ទេ�។ រឿ�ឿងខ្លះះ�ដែ�លគេ�ពិិភាក្សាារួួមមាន៖
•

ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ឪពុុក នៅ�ពេ�លកូូនកើ�ើតមក ដែ�លនេះ�ះ

•

ឪពុុកមានសិិទ្ធិិ�លើ�ើទំំនាក់់ទំំនងមានអត្ថថន័័យជាមួួយកូូនរបស់់ខ្លួួ�ន

•

ឪពុុកម្តាា យទាំំងពីីរអាចត្រូ�ូវបានដឹឹកនាំំឱ្យយចូូលរួួមក្នុុ�ងការសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួល

អាចត្រូ�ូវបានចាត់់ចែ�ងដោ�យឪពុុកម្តាា យ ឬដោ�យទីីភ្នាាក់់ងារគាំំទ្រ�កុុមារ

ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការបង្កើ�ើ�តផែ�នការចិិញ្ចឹឹ�មកូូន

អ្ននកគឺឺ ជាមនុុ ស្សសតែ�ម្នាាក់់ គត់់ដែ�លអាច (ឬមិិ នអាច) យល់់ព្រ�មលើ�ើការរំំលូូត
កូូ ន។ គ្មាា ននរណាម្នាាក់់ អាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយអ្ននករំំលូូត ឬមិិ នរំំលូូតកូូ នបានឡើ�ើយ។

ឪពុុ កម្តាា យបង្កើ�ើ�តទាំំងពីីរត្រូ�ូវតែ�ផ្ដដល់់ការយល់់ព្រ�មលើ�ើស្មុំ��កូ
ំ ូ នចិិ ញ្ចឹឹ�ម។ របៀ�ៀប
ដែ�លដៃ�គូូ ចូូលរួួមក្នុុ� ងដំំណើ�ើរការធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិ ត្តតនឹឹងខុុ សគ្នាា អាស្រ័�័យលើ�ើ
កាលៈៈទេ�សៈៈនៃ�ទំំនាក់់ ទំំ នង។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាចង់់ ចូូលរួួមក្នុុ� ងការប្រឹ�ឹ ក្សាា

យោ�បល់់រួមគ្នាា
ួ
ឬដៃ�គូូ របស់់អ្ននកប្រ�ហែ�លជាចង់់ ពិិភាក្សាាជាមួួ យនរណាម្នាាក់់
ដើ�ើ ម្បីី�ពិិភាក្សាាពីីអារម្មមណ៍៍របស់់ពួួកគេ�អំំពីីគភ៌៌។

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីកន្លែ�ែងដែ�លបុុរសអាចស្វែ�ង
ែ រកការគាំំទ្រ�បាន

ពួួកគេ�អាចទាក់់ទងទៅ�កាន់់ Mensline៖ 1300 78 99 78 ឬចូូលទៅ�កាន់់វិ ិបសាយ
www.mensline.org.au/home.html
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សុុវត្ថិិភា
� ពក្នុុ�ងទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងរបស់់អ្នក
ន
នៅ�ក្នុុ�ងទំំនាក់់ទំំនងរឹ ឹងមាំំ មានការគោ�រពតម្លៃ�ៃ គំំនិិត និិងព្រំ�ំដែ�នរបស់់គ្នាា

ទៅ�វិ ិញទៅ�មក ព្រ�មទាំំងការប្រា�ស្រ័�័យទាក់់ទងគ្នាា ទំំនុុកចិិត្តត និិងការគាំំទ្រ�គ្នាា
ទៅ�វិ ិញទៅ�មក។ ទំំនាក់់ទំំនងទាំំងអស់់អាចមានបញ្ហា
ា ប្រ�ឈម។ ទោះ�ះ

យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ មានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា រវាងគ្រា�លំំបាក និិងគ្រា�ដែ�លមិិនមាន
សុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងទំំនាក់់ទំំនង។ អំំពើ�ើហិិង្សាា និិងការត្រួ�តត្រា�ក្នុុ�
ួ
ងទំំនាក់់ទំំនងអាច
នាំំទៅ�រកគ្រា�មិិនមានសុុវត្ថិិ�ភាព។

ដៃ�គូូដែ�លប្រើ�ើ�ហិិង្សាា និិងត្រួ�តត្រា�មួ
ួ
ួយចំំនួួនមានដូូចជា ការធ្វើ��ឱ្យ
ើ យនរណាម្នាាក់់
មានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះ ហើ�ើយការធ្វើ��ឱ្យ
ើ យពួួកគេ�មានកូូនជាវិ ិធីីមួួយដើ�ើម្បីី�ត្រួ�តត្រា�ទៅ
ួ
�លើ�ើ

ពួួកគេ�។ នេះ�ះត្រូ�វូ បានគេ�ហៅ�ថា ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ខាងបន្តតពូូជ និិងជាទម្រ�ង់់នៃ�អំំពើ�ើ

ហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ។ ការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ខាងបន្តតពូូជ គឺឺនៅ�ពេ�លអ្ននកមិិនមានការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
លើ�ើការសម្រេ�េចចិិត្តលើ�
ត ើការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះក្នុុ�ងទំំនាក់់ទំំនងរបស់់អ្នក
ន ។

ឧទាហរណ៍៍មួួយចំំនួួននៃ�របៀ�ៀបដែ�លការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ខាងបន្តតពូូជអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
គភ៌៌របស់់អ្នករួ
ន មមា
ួ
ន៖
•

ការដាក់់សម្ពាាធលើ�ើអ្ននកឱ្យយមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះនៅ�ពេ�លអ្ននកមិិនចង់់

•

ការបំំផ្លាា ញ ឬបំំបាត់់ការពន្យាារកំំណើ�ើត ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ

•

ការបញ្ឈឈប់់អ្ននកពីីការរំំលូូតកូូន នៅ�ពេ�លអ្ននកចង់់

•

ការបង្ខំំ�អ្ននកឱ្យយរំំលូូតកូូន នៅ�ពេ�លអ្ននកមិិនចង់់បាន

អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ និិងការបង្ខិិ�តបង្ខំំ�ខាងបន្តតពូូជអាចកើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះមនុុស្សស
គ្រ�ប់់គ្នាា ។ គ្មាា ននរណាម្នាាក់់មានសិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�បាបអ្ននក ឬធ្វើ��ឱ្យ
ើ យអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងភាព

ភ័័យខ្លាាចនោះ�ះទេ�។ វាជាការសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវគិិតអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងទំំនាក់់ទំំនង

របស់់អ្ននក ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំណើ�ើរការធ្វើ��ើការសម្រេ�េចចិិត្តត។ អ្ននកគួួរមានសិិទ្ធិិ�សម្រេ�េចចិិត្តត
ថាតើ�ើ និិងពេ�លណាដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បានការគាំំទ្រ�

ក្នុុ�ងការពិិភាក្សាាអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លវាអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ដំំណើ�ើរការធ្វើ��ើការសម្រេ�េចចិិត្តត
របស់់អ្ននក សូូមធ្វើ�ើ�ការណាត់់ជួួបជាមួួយ៖
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ការធកា
ើ្វ រសម្រេចចិត្ត
អាចមានរឿ�ឿងមួួយចំំនួួនដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការសម្រេ�េចចិិត្តដែត �លអ្ននកបានធ្វើ��ទាក់
ើ
់ទងនឹឹង
ការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះដែ�លមិិនបានគ្រោ��ងទុុក។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន មិិនប្រា�កដថាត្រូ�វូ ធ្វើ��អ្វីី
ើ � អ្ននកមិិននៅ�
ឯកាទេ�។ ខណៈៈពេ�លមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដឹឹងពីីអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ចង់់បានភ្លាាមៗ អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀត

យល់់ថាដំំណើ�ើរការនៃ�ការសម្រេ�េចចិិត្តគឺ
ត ឺពិិបាក។ អ្ននកអាចកត់់ត្រា�គំំនិិត និិងអារម្មមណ៍៍របស់់អ្នក
ន
ខាងក្រោ��ម ដើ�ើម្បីី�ជួួយអ្ននក “យល់់” អំំពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�វូ ធ្វើ��បន្ទាា
ើ
ប់់។ វាក៏៏អាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ផងដែ�រ

ក្នុុ�ងការយកព័័ត៌៌មានដែ�លអ្ននកសរសេ�រទៅ�កាន់់គ្លីី�និិករបស់់ Family Planning NSW គ្រូ�ូពេ�ទ្យយទូូទៅ�
របស់់អ្នក
ន ឬអ្ននកវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�សុុខាភិិបាលផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬបុុគ្គលិ
គ ិកផ្នែ�ែកជំំនួួយ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយអ្ននកអាច

ពិិភាក្សាាអំំពីីបញ្ហា
ា ឬសំំណួួរដែ�លអ្ននកមាន។ មានរឿ�ឿងជាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�វូ ពិិចារណា នៅ�ពេ�ល
ធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តត ហើ�ើយជារឿ�ឿយៗនេះ�ះអាចជាពេ�លវេេលាតានតឹឹង៖
•

ការចំំណាយពេ�លរបស់់អ្ននក (អ្ននកអាចត្រូ�ូវបានដាក់់កម្រិ�ិតដោ�យដំំណាក់់កាលនៃ�គភ៌៌

•

ការអនុុញ្ញាាតឱ្យយខ្លួួ�នអ្ននកស្វែ�ែងយល់់ និិងពិិចារណាអំំពីីជម្រើ�ើ�សទាំំងអស់់

•

ការរំំពឹឹងថាអារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននកអំំពីីជម្រើ�ើ�ស និិងការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននកអាចប្រែ�ែប្រួ�ួលពីី

•

ការទទួួលបានព័័ត៌៌មានអំំពីីភាពជាក់់ស្តែ�ង
ែ ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក

•

ការសួួរ៖

របស់់អ្ននក)

មួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�មួួយថ្ងៃ�ៃ

(ឧទាហរណ៍៍ បណ្តាា ញគាំំទ្រ�ដែ�លមានផ្ដដល់់ជូូន)
-

តើ�ើមាននរណាម្នាាក់់ដែ�លខ្ញុំំអា
�� ចពិិភាក្សាាជាមួួយបានទេ� ខណៈៈពេ�លខ្ញុំំធ្វើ�� �កា
�ើ រសម្រេ�េចចិិត្ត?ត

-

តើ�ើពួួកគេ�អាចមានប្រ�តិិកម្មមយ៉ាា ងណា?

-

តើ�ើនរណានឹឹងគាំំទ្រ�ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ងការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់ខ្ញុំ��ំ?

•

ការពិិភាក្សាាជាមួួយអ្ននកប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ ឬអ្ននកវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�សុុខាភិិបាល

•

ការមើ�ើលថែ�ខ្លួួ�នអ្ននកទាំំងផ្លូូ�វកាយ និិងផ្លូូ�វចិិត្តត

ត្រូ�ូវមានចិិត្តតល្អអចំំពោះ�ះខ្លួួ�នអ្ននក ហើ�ើយជឿ�ឿជាក់់ថាអ្ននកនឹឹងធ្វើ��កា
ើ រសម្រេ�េចចិិត្តតត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសម្រា�ប់់
ខ្លួួ�នអ្ននក។

តើ�ើនេះ�ះនឹឹងមានអារម្មមណ៍៍យ៉ាង
ា� ណាទៅ�ថ្ងៃ�អនាគ
ៃ
ត?

ការសម្រេ�េចចិិត្តដែត �លអ្ននកធ្វើ�ើ�គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើកាលៈៈទេ�សៈៈបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់អ្នក
ន ។ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាចង់់
សរសេ�រ ឬកត់់ត្រា�នូូវដំំណើ�ើរការនៃ�ការសម្រេ�េចចិិត្តរត បស់់អ្នក
ន ។ កាលៈៈទេ�សៈៈអាចប្រែ�ែប្រួ�ួល

តាមពេ�លវេេលា ហើ�ើយក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 5 ឬ 10 ឆ្នាំំ � អ្ននកអាចត្រ�ឡប់់ទៅ�មើ�ើលឡើ�ើងវិ ិញ ហើ�ើយ
ភ្លេ�េចថាហេ�តុុផលមានអ្វីី�ខ្លះះ�។
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តើ�ើខ្ញុំមា
�ំ នអារម្មមណ៍៍យ៉ាង
ា� ណាអំំពី.ី ..
ការចិញ្ចម
ឹ បីបាច់កន
ូ

មានអារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះ ដោ�យសារតែ�

តើ�ើខ្ញុំ��ត្រូំ �ូវដឹឹងអ្វីី�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតអំំពីីការបន្តតការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិងការជ្រើ�ើ�សរើើ�សធ្វើ�ើ�ជា
ឪពុុកម្ដាាយ?

ការរំំលូត
ូ កូូន

ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះ ដោ�យសារតែ�

តើ�ើខ្ញុំ��ត្រូំ �ូវដឹឹងអ្វីី�ខ្លះះ�អំំពីីការរំំលូូតកូូន?
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សក
ំ្មុ ន
ូ /ការចិញ្ចម
ឹ ដោយឪពុកម្ដាយធម៌

មានអារម្មមណ៍៍បែ�បនេះ�ះដោ�យសារតែ�

តើ�ើខ្ញុំ��ត្រូំ �ូវដឹឹងអ្វីី�បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតអំំពីីការបន្តតការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិងការជ្រើ�ើ�សរើើ�សធ្វើ�ើ�ជា
ឪពុុកម្ដាាយ?

24

រឿ�ឿងដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា
មានរឿ�ឿងជាច្រើ�ើ�នដែ�លអាចមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក។

ទាំំងនេះ�ះអាចរួួមបញ្ចូូ� លការមានព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់អំំពីីជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក
ការពិិចារណាជាក់់ស្តែ�ង
ែ សម្រា�ប់់អ្ននក និិងអារម្មមណ៍៍របស់់អ្ននក។

25

ទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ង និិងបណ្តាា�ញគាំំទ្រ�
ចូូរបំំពេ�ញក្នុុ�ងដ្យាាក្រា�មនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថានរណានឹឹងគាំំទ្រ�អ្ននកឥឡូូវនេះ�ះ និិង
នៅ�ពេ�លអនាគត។

នរណា៖
ប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការគាំំទ្រ�៖
នរណា៖

នរណា៖

នរណា៖

ប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការគាំំទ្រ�៖

ខ្ញុំំ�

ប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការគាំំទ្រ�៖

ប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការគាំំទ្រ�៖

ប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការគាំំទ្រ�៖

នរណា៖

ប្រ�ភេ�ទនៃ�
ការគាំំទ្រ�៖
នរណា៖

ការសម្រេ�េចចិិត្តតអំំពីីអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ��ើ នៅ�ពេ�លអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះដោ�យមិិនបាន
គ្រោ��ងទុុក គឺឺជាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវធ្វើ��ើ។ អ្ននកអាចនឹឹងរកឃើ�ើញថាមានមនុុស្សស

នៅ�ពេ�លនេះ�ះនិិងពេ�លអនាគត ដែ�លអ្ននកប្រ�ហែ�លជាចង់់ពិិចារណាជាផ្នែ�ែក
មួួយនៃ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតនេះ�ះ។ ឧទាហរណ៍៍ ដៃ�គូូ ឬសមាជិិកគ្រួ�ួសារដែ�ល
អ្ននកនឹឹងសុំំ�ឱ្យយជួួយ ដោ�យមិិនគិិតពីីការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់អ្ននក។
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ការថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ង
ែ ហ្មមត់់ចត់់
រឿ�ឿងល្អអអំំពីី៖
ក្នុងរយៈពេល
12 សប្តាហ៍
ខាងមុខ

ការចិិញ្ចឹឹ�ម
កូូន

ការរំំលូូត
កូូន

ស្មុំំ��កូូន /
ការចិិញ្ចឹឹ�ម
កូូនដោ�យ

ឪពុុកម្ដាាយ
ធម៌៌
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1 ឆ្នាំ ចាប់ពី
ពេលនេះទៅ

5 ឆ្នាំចាប់ពី
ពេលនេះទៅ

ជាទូទៅ

រឿ�ឿងពិិបាកអំំពីី៖
ក្នុងរយៈពេល
12 សប្តាហ៍
ខាងមុខ

ការចិិញ្ចឹឹ�ម
កូូន

ការរំំលូូត
កូូន

ស្មុំំ��កូូន /
ការចិិញ្ចឹឹ�ម
កូូនដោ�យ

ឪពុុកម្ដាាយ
ធម៌៌
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1 ឆ្នាំ ចាប់ពី
ពេលនេះទៅ

5 ឆ្នាំចាប់ពី
ពេលនេះទៅ

ជាទូទៅ

ព័័ត៌មា
៌ នអំំពីកា
ី រណែ�នាំំ និិងធនធាន
សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម និិងជំំនួួយអំំពីីជម្រើ�ើ�សនៃ�ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ សូូម
ទាក់់ទងសេ�វាខាងក្រោ��ម។ ពួួកគេ�មានផ្ដដល់់ជូូននូូវព័័ត៌៌មាន និិងជំំនួួយ
ជាច្រើ�ើ�ន។

សូូមទាក់់ទងផ្នែ�ក
ែ ជម្រើ��ើសនៃ�ការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះតាម៖
1800 008 463 ឬ www.pregnancychoices.org.au
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ព័័ត៌មា
៌ នបន្ថែ�ែម
សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្នក
ន សូូមទាក់់ទង Children by Choice

(Brisbane, QLD) តាមលេ�ខ (07) 3357 5377។ ពួួកគេ�ផ្តល់
ត កា
់ រគាំំទ្រ� និិងការប្រឹ�ឹក្សាា

យោ�បល់់ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិងសម្ងាាត់់ ដោ�យគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ជម្រើ�ើ�ស
ើ
ទាំំងអស់់

សម្រា�ប់់ការមានផ្ទៃ�ពោះៃ �ះដែ�លមិិនបានគ្រោ��ងទុុក។ Children by Choice គឺឺជាសេ�វាផ្ដដល់់

ជម្រើ�ើ�សបែ�បវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�ដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើស្ត្រី��ី ដែ�លផ្តតល់ដំំបូ
់ ូន្មាា នដែ�លមិិនវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ និិង

ប្រ�កបដោ�យការគោ�រព។ ការភ្ជាា ប់់ទៅ�កាន់់ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទផ្នែ�ែកព័័ត៌៌មានរបស់់ពួួកគេ� គឺឺអាច

រកបានចាប់់ពីីម៉ោ�ោង 9 ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោង 5 ល្ងាាច ពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ដល់់ថ្ងៃ�សុ
ៃ ក្រ�
ុ ។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម
ក៏៏មាននៅ�លើ�ើវិ ិបសាយ៖ www.childrenbychoice.org.au

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តបន្ថែ�ែមអំំពីីការបន្តតមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិងការណែ�នាំំអំំពីីការ

ចិិញ្ចឹឹ�មកូូន សូូមទាក់់ទង Pregnancy, Birth and Baby តាមលេ�ខ 1800 882 436។ ពួួកគេ�
គឺឺជាសេ�វាទូូរសព្ទទ និិងអនឡាញ ដែ�លផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន ដំំបូូន្មាា ន និិងការប្រឹ�ឹក្សាា

យោ�បល់់អំំពីីគភ៌៌ ការសម្រា�លកូូន និិងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ �ដំំបូូងរបស់់កូូនអ្ននក។ នេះ�ះ

រួួមបញ្ចូូ� លទាំំងការទទួួលបានការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់តាមទូូរសព្ទទ 24 ម៉ោ�ោ ង សម្រា�ប់់ស្ត្រី��ី
ដៃ�គូូ មិិត្តតភក្តិិ� និិងសាច់់ញាតិិរបស់់ពួួកគេ�។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមក៏៏មាននៅ�លើ�ើវិ ិបសាយ៖
www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានក្ដីី�កង្វវល់់ និិងត្រូ�ូវការការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ពីីវិិបត្តិិ� សូូមទាក់់ទង Lifeline

តាមលេ�ខ 131 114។ Lifeline ផ្តតល់់សេ�វាប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់តាមទូូរសព្ទទមួួយថ្ងៃ�ៃ 24 ម៉ោ�ោ ង
7 ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍ ការជជែ�កតាមអនឡាញសម្រា�ប់់ជំំនួួយចំំពោះ�ះវិ ិបត្តិិ�

ការទប់់ស្កាាត់់ការធ្វើ��អត្ត
ើ
តឃាត និិងសេ�វាជំំនួួយសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមក៏៏
មាននៅ�លើ�ើវិ ិបសាយ៖ www.lifeline.org.au

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក និិងដៃ�គូូ/គ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននកមានការលំំបាកក្នុុ�ងការសម្រេ��ចចិិត្តតថាតើ�ើត្រូ�ូវ
ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិត្តតបែ�បណា ហើ�ើយចង់់បានជំំនួួយលើ�ើការប្រឹ�ឹក្្សាយោ�បល់់ សូូមទាក់់ទង

Relationships Australia តាមលេ�ខ 1300 364 277។ Relationships Australia (NSW) ផ្តតល់់
សេ�វាគាំំទ្រ�ទំំនាក់់ទំំនងសម្រា�ប់់បុុគ្គគល គ្រួ�ួសារ និិងសហគមន៍៍ ដែ�លផ្តតល់់សេ�វា
ដូូចជា ការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់លក្ខខណៈៈបុុគ្គគល ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ និិងគ្រួ�ួសារ និិងការ

ដោះ�ះស្រា�យជម្លោះ�ះ�គ្រួ�ួសារ។ សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខដែ�លបានផ្តតល់់ ឬចូូល

ទៅ�កាន់់វិ ិបសាយនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ង
ែ រកសេ�វាក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានរបស់់អ្ននក។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមក៏៏
មាននៅ�វិ ិបសាយ៖ www.relationships.org.au
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