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ต้ั้�งครรภ์์? 

การทำำางานผ่่านทำางเลืือกของคุณ

คู่่�มืือนี้้�เหมืาะสำำาหรัับผู้่�ที่้�มื้กำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์โดยไมื�ได�วางแผู้นี้ (หรัือผู้่�ที่้�ชั่�วยเหลือบุคู่คู่ลเหล�านี้้�) 

และไมื�แนี้�ใจตั้�องปฏิิบัตั้ิอย�างไรั โดยคู่่�มืือจะให�ข�อมื่ลเกำ้�ยวกำับที่างเลือกำตั้�างๆ ที่้�มื้ให�คูุ่ณ 

โดยสำรัุปสำิ�งบางสำิ�งที่้�ตั้�องพิจารัณา เชั่�นี้ จะไปขอคู่วามืชั่�วยเหลือสำนี้ับสำนีุ้นี้และเคู่รัื�องไมื�

เคู่รัื�องมืือได�ที่้�ไหนี้เพื�อชั่�วยกำารัตั้ัดสำินี้ใจของคูุ่ณ  

เรัาเข�าใจด้ว�ากำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์สำามืารัถัเกำิดขึ�นี้ได�ในี้สำถัานี้กำารัณ์และคู่วามืสำัมืพันี้ธ์ที่้�หลากำหลาย 

และตั้รัะหนี้ักำว�าผู้่�ที่้�มื้คู่วามืหลากำหลายที่างเพศ และ/หรัืออาศัยอย่�กำับผู้่�มื้คู่วามืแตั้กำตั้�าง

รัะหว�างเพศสำามืารัถัปรัะสำบกำับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ที่้�ไมื�ได�วางแผู้นี้ได�

คู่่�มืือเล�มืนี้้�เหมืาะสำำาหรัับผู้่�ที่้�กำำาลังตั้ั�งคู่รัรัภ์์ บางคู่รัั�งเรัาใชั่�คู่ำาว�า “สำตั้รั้” สำำาหรัับคู่นี้ที่้�กำำาลังตั้ั�ง

คู่รัรัภ์์และ “บุรัุษ” สำำาหรัับอ้กำบุคู่คู่ลหนี้ึ�งที่้�เกำ้�ยวข�องกำับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ เรัาตั้รัะหนี้ักำด้ว�านี้้�

เป็นี้กำารักำล�าวอย�างกำว�าง ๆ และอาจไมื�ถั่กำตั้�องสำำาหรัับทีุ่กำคู่นี้

เมืื่�อพบัว่่าคุณกำาล้ืงต้ั้�งครรภ์์
สำัญญาณของกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์อาจรัวมืถัึงกำารัขาดปรัะจำาเดือนี้ รั่�สำึกำไมื�สำบาย (คู่ลื�นี้ไสำ�) หรัือ

อาเจ้ยนี้ มื้อากำารัเจ็บหนี้�าอกำ หรัือเตั้�านี้มืใหญ�ขึ�นี้ และรั่�สำึกำวิงเว้ยนี้หรัือเหนี้ื�อยล�า อย�างไรั

กำ็ตั้ามืไมื�ใชั่�ทีุ่กำคู่นี้ที่้�ตั้ั�งคู่รัรัภ์์จะมื้อากำารัเหล�านี้้� เป็นี้คู่วามืคู่ิดที่้�ด้ที่้�มื้กำารัที่ำากำารัที่ดสำอบกำารั

ตั้ั�งคู่รัรัภ์์หากำปรัะจำาเดือนี้ของคูุ่ณล�าชั่�ากำว�าปกำตั้ิมืากำกำว�าหนี้ึ�งสำัปดาห์ โดยวัดรัะยะเวลาของ

กำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์จากำวันี้แรักำของปรัะจำาเดือนี้คู่รัั�งสำุดที่�าย
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การตั้รว่จการต้ั้�งครรภ์์ 

หากำคูุ่ณคู่ิดว�าคูุ่ณกำำาลังตั้ั�งคู่รัรัภ์์ เป็นี้สำิ�งสำำาคู่ัญที่้�คูุ่ณคู่วรัที่ำากำารัที่ดสำอบเพื�อยืนี้ยันี้กำารัตั้ั�ง

คู่รัรัภ์์ กำารัที่ดสำอบกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์สำามืารัถัที่ำาได�โดยใชั่�ตั้ัวอย�างปัสำสำาวะหรัือเลือด คูุ่ณ

สำามืารัถัซื้ื�อที่้�ตั้รัวจคู่รัรัภ์์โดยใชั่�ปัสำสำาวะได�ที่้�รั�านี้ขายยาหรัือซื้่เปอรั์มืารั์เกำ็ตั้ และปฏิิบัตั้ิ

ตั้ามืคู่ำาแนี้ะนี้ำาบนี้ซื้อง และกำารัที่ดสำอบยังสำามืารัถัที่ำาได� ณ ที่้�ที่ำางานี้ของแพที่ย์จ้พ้ ศ่นี้ย์

สำุขภ์าพสำตั้รั้ คู่ลินี้ิกำวางแผู้นี้คู่รัอบคู่รััว หรัือบรัิกำารัสำุขภ์าพอื�นี้ ๆ ยิ�งคูุ่ณรั่�ว�าคูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์ได�

เรั็วเที่�าไหรั� คูุ่ณกำ็ยิ�งมื้เวลาคู่ิดเกำ้�ยวกำับที่างเลือกำมืากำขึ�นี้เที่�านี้ั�นี้

ทำางเลืือกในการต้ั้�งครรภ์์

เป็นี้สำิ�งสำำาคู่ัญที่้�คูุ่ณจะตั้�องใชั่�เวลาในี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจที่้�ด้ที่้�สำุดสำำาหรัับตั้ัวคูุ่ณเอง เมืื�อคูุ่ณกำำาลัง

ตั้ัดสำินี้ใจ คู่วรัพิจารัณาถัึงสำถัานี้กำารัณ์สำ�วนี้ตั้ัวของคูุ่ณเอง คู่วามืชั่�วยเหลือที่้�มื้อย่� และอายุ

คู่รัรัภ์์ของคูุ่ณว�ากำ้�สำัปดาห์แล�ว

ที่างเลือกำสำำาหรัับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์โดยไมื�ได�วางแผู้นี้ มื้ดังนี้้�

• เลือกำที่้�จะตั้ั�งคู่รัรัภ์์ตั้�อไป – เลือกำที่้�จะเล้�ยงด่บุตั้รัเอง

• เลือกำที่้�จะตั้ั�งคู่รัรัภ์์ตั้�อไป – ยกำเด็กำเป็นี้บุตั้รับุญธรัรัมืหรัือให�อย่�ในี้กำารัด่แลอุปถััมืภ์์

• ยุตั้ิกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ – กำารัที่ำาแที่�ง
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อาจเป็นี้ปรัะโยชั่นี้์ถั�าคูุ่ณได�พ่ดคูุ่ยกำับคู่นี้ที่้�คูุ่ณรั่�จักำและไว�วางใจ บางคู่รัั�งกำารัพ่ดคูุ่ยกำับผู้่�

เชั่้�ยวชั่าญด�านี้สำุขภ์าพกำ็มื้ปรัะโยชั่นี้์เชั่�นี้กำันี้ หากำคูุ่ณตั้�องกำารัหารัือกำับใคู่รัสำักำคู่นี้ คูุ่ณสำามืารัถั

โที่รัไปที่้�:

สายด่่ว่นทำางเลืือกการตั้้�งครรภ์์แลืะพยาบัาลืนอกเว่ลืาทำำาการ 1800 008 463

หรัือพ่ดคูุ่ยกำับผู้่�เชั่้�ยวชั่าญด�านี้สำุขภ์าพ โที่รัสำายด�วนี้ที่างเลือกำกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ได�ที่้�  

1800 008 463 ในี้รัะหว�างเวลา 8.00 นี้. – 20.00 นี้. วันี้จันี้ที่รั์ถัึงวันี้ศุกำรั์ หรัือเข�าเว็บไซื้ตั้์  

www.pregnancychoices.org.au

ในี้กำรัณ้ฉัุกำเฉัินี้ โปรัดตั้ิดตั้�อ:

Lifeline ทำ่�เบัอร์ 13 11 14

Lifeline เสำนี้อบรัิกำารั 24 ชั่ั�วโมืงเพื�อกำารัให�คู่ำาปรัึกำษา ที่างโที่รัศัพที่์ และออนี้ไลนี้์ แชั่ที่ 

สำำาหรัับกำรัณ้ฉัุกำเฉัินี้ กำารัป้องกำันี้กำารัฆ่�าตั้ัวตั้าย และบรัิกำารัสำนี้ับสำนีุ้นี้ด�านี้ สำุขภ์าพจิตั้ 

สำำาหรัับข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืสำามืารัถัด่ได�ที่้� www.lifeline.org.au
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การเลืือกท่ำ�จะเล่ื�ยงดู่บุัตั้ร

กำารัเลือกำว�าจะเล้�ยงด่บุตั้รัเองหรัือไมื�เป็นี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจคู่รัั�งใหญ� คูุ่ณอาจเลือกำที่้�จะเล้�ยงด่บุตั้รั

กำับคู่่�คู่รัอง หรัือเล้�ยงด่บุตั้รัด�วยตั้นี้เองโดยลำาพัง หากำกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์เกำิดขึ�นี้รัะหว�างที่้�คูุ่ณยังอย่�

ในี้คู่วามืสำัมืพันี้ธ์ คูุ่ณอาจเลือกำที่้�จะให�คู่่�คู่รัองของคูุ่ณมื้สำ�วนี้รั�วมืในี้กำารัหารัือเกำ้�ยวกำับที่าง

เลือกำตั้�างๆ

การเลื่�ยงดู่บัุตั้รร่ว่มื่ก้บัคู่ครอง 

เป็นี้สำิ�งสำำาคู่ัญที่้�คูุ่ณคู่วรัหารัือกำับคู่่�คู่รัองของคูุ่ณกำ�อนี้ว�าคูุ่ณที่ั�งสำองรั่�สำึกำอย�างไรัตั้�อกำารั

เปล้�ยนี้แปลงในี้คู่วามืสำัมืพันี้ธ์ รัายได� และรั่ปแบบกำารัใชั่�ชั่้วิตั้ที่้�จะเปล้�ยนี้แปลงไปเนี้ื�องจากำ

กำารัเล้�ยงด่บุตั้รั เป็นี้เรัื�องปกำตั้ิที่้�จะเกำิดอารัมืณ์ตั้�าง ๆ และคู่วามืวิตั้กำกำังวลว�าจะรัับมืืออย�างไรั 

หากำคูุ่ณยังไมื�ได�ตั้ัดสำินี้ใจในี้ในี้ฐานี้ะคู่่�คู่รัอง หรัือถั�าคู่วามืสำัมืพันี้ธุ์ของคูุ่ณยังใหมื�อย่�หรัือไมื�

มืั�นี้คู่ง หนี้ที่างในี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจอาจเป็นี้เรัื�องยากำและที่�วมืที่�นี้

การเลื่�ยงดู่บัุตั้รโด่ยลืำาพ้ง

บางคู่นี้อาจเลือกำที่้�จะเล้�ยงบุตั้รัลำาพัง และบางคู่นี้พบว�าตั้นี้เองตั้�องเล้�ยงบุตั้รัด�วยตั้นี้เอง

เนี้ื�องจากำคู่วามืล�มืเหลวของคู่วามืสำัมืพันี้ธ์หรัือคู่วามืแตั้กำตั้�างในี้เรัื�องกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ที่้�ไมื�ได� 

วางแผู้นี้ไว�

เป็นี้กำารัด้ที่้�คูุ่ณจะขอคู่วามืชั่�วยเหลือสำนี้ับสำนีุ้นี้จากำคู่รัอบคู่รััวและเพื�อนี้ฝู่งของคูุ่ณ และคู่ิดถัึง

เคู่รัือข�ายกำารัชั่�วยเหลือที่้�คูุ่ณสำามืารัถัเลือกำใชั่�ได�

ทำางเลืือกในการสน้บัสนุนการเลื่�ยงดู่บัุตั้ร  

มื้กำารัสำนี้ับสำนีุ้นี้ที่้�จัดไว�เพื�อชั่�วยกำารัเล้�ยงด่บุตั้รัรัวมืที่ั�งกำารัสำนี้ับสำนีุ้นี้ที่างกำารัเงินี้และที่าง

ปฏิิบัตั้ิ หากำคูุ่ณกำำาลังคู่ิดที่้�จะตั้ั�งคู่รัรัภ์์ตั้�อไปและตั้�องกำารัที่รัาบข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับที่าง

เลือกำคู่วามืชั่�วยเหลือด�านี้กำารัเงินี้ โปรัดไปที่้� https://www.humanservices.gov.au/

individuals/subjects/payments-families
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คำาถามื่บัางข้อท่ำ�ต้ั้องคำานึงถึง

• สำมืคู่วรัแกำ�เวลาไหมืที่้�ฉัันี้/เรัาคู่วรัมื้บุตั้รั เมืื�อคู่ำานี้ึงถัึงกำารัวางแผู้นี้และคู่วามืรัับผู้ิดชั่อบ

อื�นี้ ๆ?

• ฉัันี้/เรัามื้คู่วามืพรั�อมืด�านี้กำารัเงินี้และอารัมืณ์ที่้�จะมื้บุตั้รัหรัือ?

• ฉัันี้/เรัาได�รัับคู่วามืชั่�วยเหลือสำนี้ับสำนีุ้นี้ที่้�จำาเป็นี้ในี้กำารัเล้�ยงด่บุตั้รัหรัือไมื�?

• เรัาจะยังอย่�ด�วยกำันี้ไหมื ถั�าไมื�มื้กำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์?

• เรัาจะด่แลบุตั้รัให�ด้ที่้�สำุดได�อย�างไรัหากำเรัาแยกำที่างกำันี้ (ขณะนี้้�หรัือในี้อนี้าคู่ตั้)?

ใครส้กคนท่ำ�จะพูด่คุยด้่ว่ยได้่

ผู้่�ให�คู่ำาปรัึกำษาสำามืารัถัชั่�วยคูุ่ณจัดกำารักำับปัญหาที่างอารัมืณ์และปรัะเด็นี้ด�านี้กำารัปฏิิบัตั้ิในี้

กำารัเล้�ยงบุตั้รัด�วยตั้นี้เองหรัือกำับคู่่�คู่รัองได�

คูุ่ณสำามืารัถัขอคู่ำาปรัึกำษาและคู่วามืชั่�วยเหลือได�ที่้�: 

บัริการการต้ั้�งครรภ์์ การเกิด่ แลืะทำารก 

โที่รัสำายด�วนี้ (1800 882 436) หรัือเข�าไปที่้� www.pregnancybirthbaby.org.au/ เกำ้�ยวกำับกำารั

ตั้ั�งคู่รัรัภ์์ กำารัเกำิด และที่ารักำ ซื้ึ�งให�ข�อมื่ล คู่ำาแนี้ะนี้ำา และคู่ำาปรัึกำษาเกำ้�ยวกำับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ กำารั

คู่ลอดบุตั้รั และกำารัเล้�ยงด่ที่ารักำในี้ปีแรักำ
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ข้อมูื่ลืเก่�ยว่ก้บัการดู่แลืการต้ั้�งครรภ์์

สำำาหรัับข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับกำารัด่แลกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ โที่รั: 

เพื�อหารัือกำับพยาบาลด�านี้อนี้ามืัยกำารัเจรัิญพันี้ธุ์และสำุขภ์าพที่างเพศ กำารัสำนี้ที่นี้าหารัือกำับ

พยาบาลจะถั่กำสำงวนี้เป็นี้คู่วามืลับและไมื�มื้กำารัเปิดเผู้ยตั้ัวตั้นี้ นี้อกำจากำนี้ั�นี้คูุ่ณยังสำามืารัถั

ตั้ิดตั้�อแพที่ย์จ้พ้ แผู้นี้กำคู่ลอดบุตั้รัของโรังพยาบาลในี้ย�านี้ที่้�คูุ่ณพำานี้ักำอย่� และขอพ่ดกำับ

พยาบาลผู้ดุงคู่รัรัภ์์ หรัือนี้ักำสำังคู่มืสำงเคู่รัาะห์ หรัือโที่รั Mothersafe ที่้� 1800 647 848

เป็นี้สำิ�งสำำาคู่ัญที่้�คูุ่ณคู่วรัพ่ดเรัื�องยาตั้�าง ๆ ที่้�คูุ่ณกำำาลังใชั่�อย่�กำับแพที่ย์หรัือพยาบาลผู้ดุงคู่รัรัภ์์ 

แพที่ย์หรัือพยาบาลผู้ดุงคู่รัรัภ์์สำามืารัถัให�คู่ำาแนี้ะนี้ำาเกำ้�ยวกำับกำารัที่ดสำอบรัะหว�างตั้ั�งคู่รัรัภ์์ 

เพื�อคู่วามืมืั�นี้ใจในี้เรัื�องสำุขภ์าพและคู่วามืเป็นี้อย่�ที่้�ด้ของคูุ่ณและคู่รัรัภ์์ของคูุ่ณ
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การต้ั้�งครรภ์์ต่ั้อไปการยกเด็่กเป็นบุัตั้รบุัญธรรมื่ หรือ

การให้เด็่กอยู่ในคว่ามื่ดู่แลือุปถ้มื่ภ์์

การยกเด็่กเป็นบุัตั้รบุัญธรรมื่  

กำารัยกำเด็กำเป็นี้บุตั้รับุญธรัรัมื คู่ือเมืื�อบิดามืารัดาผู้่�ให�กำำาเนี้ิดหรัือมืารัดามือบสำิที่ธิ�กำารัเล้�ยง

ด่บุตั้รัและคู่วามืรัับผู้ิดชั่อบที่ั�งมืวลให�แกำ�บิดามืารัดาบุญธรัรัมื เรัื�องนี้้�รัวมืถัึงกำารัลงนี้ามืในี้

ข�อตั้กำลงที่างกำฎหมืายเพื�อให�บุคู่คู่ลอื�นี้เป็นี้ผู้่�ปกำคู่รัองตั้ามืกำฎหมืายของเด็กำ โดยผู้่�เป็นี้บิดา

มืารัดาตั้�องรัออย�างนี้�อย 30 วันี้หลังจากำเด็กำเกำิดกำ�อนี้ที่้�จะสำามืารัถัลงนี้ามืในี้ข�อตั้กำลงที่าง

กำฎหมืายได� พ�อแมื�ผู้่�ให�กำำาเนี้ิดจะยังคู่งสำามืารัถัตั้ิดตั้�อกำับเด็กำได�โดยให�คู่วามืยินี้ยอมืตั้กำลง

ในี้แผู้นี้กำารัรัับบุตั้รับุญธรัรัมืกำับพ�อแมื�บุญธรัรัมื เจ�าหนี้�าที่้�เฉัพาะเรัื�อง (เคู่สำเวิรั์คู่เกำอรั์) 

สำามืารัถัชั่�วยจัดที่ำาแผู้นี้นี้้�ได� บรัิกำารัคู่รัอบคู่รััวและชัุ่มืชั่นี้ (FACS) เป็นี้หนี้�วยงานี้ของ

รััฐบาลที่้�ด่แลและบรัิกำารัเรัื�องกำารัรัับบุตั้รับุญธรัรัมืในี้รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์โดยที่ำางานี้รั�วมืกำับ

บิดามืารัดาผู้่�ให�กำำาเนี้ิดซื้ึ�งตั้�องกำารัยกำบุตั้รัเป็นี้บุตั้รับุญธรัรัมืและกำับคู่รัอบคู่รััวที่้�ปรัารัถันี้า

จะรัับเด็กำเป็นี้บุตั้รับุญธรัรัมื 

บุตั้รับุญธรัรัมืทีุ่กำคู่นี้มื้สำิที่ธิตั้ามืกำฎหมืายที่้�จะที่รัาบข�อมื่ลเกำ้�ยวกำับ คู่รัอบคู่รััวผู้่�ให�กำำาเนี้ิด

และวัฒนี้ธรัรัมืของพวกำเขา  เจ�าหนี้�าที่้�ที่้�ด่แลเรัื�องกำารัรัับบุตั้รับุญธรัรัมืจะที่ำางานี้รั�วมืกำับ 

พ�อแมื�บุญธรัรัมืในี้กำารัจัดที่ำาแผู้นี้กำารัรัับบุตั้รับุญธรัรัมื และรั�างเคู่�าโคู่รังข�อตั้กำลงว�าจะ

ดำารังรัักำษากำารัตั้ิดตั้�อรัะหว�างกำันี้อย�างไรั 

หากำคูุ่ณรั่�สำึกำว�าคูุ่ณไมื�สำามืารัถัเล้�ยงด่บุตั้รัได� กำารัยกำเด็กำเป็นี้บุตั้รับุญธรัรัมืไมื�ใชั่�ที่างเลือกำ

เด้ยว กำารัให�เด็กำอย่�ในี้คู่วามืด่แลอุปถััมืภ์์อาจเป็นี้ที่างเลือกำอ้กำที่างหนี้ึ�งกำ็ได�
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การดู่แลือุปถ้มื่ภ์์ 

กำารัด่แลอุปถััมืภ์์คู่ือเมืื�อบุตั้รัของคูุ่ณได�รัับกำารัด่แลจากำคู่รัอบคู่รััวอื�นี้ กำารัด่แลอุปถััมืภ์์มื้หลาย

ปรัะเภ์ที่ และรัวมืถัึง: 

• การดู่แลือุปถ้มื่ภ์์ชั่้�ว่คราว่ : สำามืารัถัที่ำาได�ในี้สำถัานี้กำารัณ์ที่้�คูุ่ณกำำาลังหาที่้�อย่�อาศัย แกำ�ไข

ปัญหาที่าง กำารัเงินี้หรัือปัญหาสำ�วนี้ตั้ัว รัะหว�างกำารัด่แลโดยคู่วามืสำมืัคู่รัใจ (ไมื�ใชั่�คู่ำาสำั�ง

ศาล) คูุ่ณจะยังคู่งเป็นี้ผู้่�ปกำคู่รัองของเด็กำและพบปะเด็กำได� กำารัด่แลชั่ั�วคู่รัาวนี้้�โดยปกำตั้ิ

จำากำัดเป็นี้เวลาหลายสำัปดาห์ 

• การดู่แลือุปถ้มื่ภ์์ระยะยาว่: หากำบุตั้รัของคูุ่ณอย่�ในี้กำารัด่แลอุปถััมืภ์์รัะยะยาว คูุ่ณจะสำ่ญ

เสำ้ยสำิที่ธิ�กำารัเป็นี้ผู้่�ปกำคู่รัองตั้ามืกำฎหมืาย และ/หรัือ สำิที่ธิในี้กำารัด่แลบุตั้รัของคูุ่ณ คูุ่ณจะ

ยังคู่งเป็นี้ผู้่�ปกำคู่รัองตั้ามืกำฎหมืายของเด็กำในี้กำารัด่แลอุปถััมืภ์์รัะยะยาวเด็กำมืักำจะมื้คู่วามื

ผู้่กำพันี้ที่างอารัมืณ์กำับคู่รัอบคู่รััวที่้�ด่แลอุปถััมืภ์์

ข้อมูื่ลืเก่�ยว่ก้บัการร้บับุัตั้รบุัญธรรมื่/การดู่แลือุปถ้มื่ภ์์

FACS ให�บรัิกำารักำารัรัับบุตั้รับุญธรัรัมืและอุปถััมืภ์์ด่แลหลายอย�าง คูุ่ณสำามืารัถัหารัือที่าง

เลือกำของกำารัด่แลบุตั้รัของคูุ่ณกำับเจ�าหนี้�าที่้�ผู้่�มื้คูุ่ณวุฒิและปรัะสำบกำารัณ์ ตั้ิดตั้�อบรัิกำารั 

FACS Adoption Services ได�ที่้� 02 9716 3003 หรัืออ้เมืล adoption.permanentcare@facs.

nsw.gov.au. ข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับ ขั�นี้ตั้อนี้กำารัรัับบุตั้รับุญธรัรัมืและที่างเลือกำอื�นี้ ๆ อย่�

ในี้เว็บไซื้ตั้์ FACS https://www.facs.nsw.gov.au/families/adoption
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การทำำาแท้ำง
กำารัที่ำาแที่�งคู่ือเมืื�อมื้กำารัใชั่�ยาหรัือกำารัผู้�าตั้ัดเพื�อยุตั้ิกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ หากำคูุ่ณตั้ัดสำินี้ใจที่ำาแที่�ง คูุ่ณ

ไมื�ได�เป็นี้คู่นี้เด้ยวที่้�ตั้ัดสำินี้ใจเชั่�นี้นี้ั�นี้เพรัาะสำตั้รั้ออสำเตั้รัเล้ย 1 ในี้ 4 คู่นี้เคู่ยที่ำาแที่�งในี้ชั่ั�วชั่้วิตั้

ของตั้นี้ 

กำารัที่ำาแที่�งมื้ 2 แบบคู่ือ

• กำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัด (ซื้ึ�งเป็นี้กำารัผู้�าตั้ัดที่้�ใชั่�ยารัะงับปรัะสำาที่ในี้รัะดับอ�อนี้)

• กำารัที่ำาแที่�งโดยใชั่�ยา (เกำ้�ยวกำับกำารัรัับปรัะที่านี้ยาที่้�ที่ำาให�แที่�งบุตั้รั)
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การทำำาแท้ำงด้่ว่ยการผ่่าต้ั้ด่  

มื้บรัิกำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัดในี้รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์ผู้�านี้ที่างกำารัวางแผู้นี้คู่รัอบคู่รััวรััฐ

นี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์ คู่ลินี้ิกำชัุ่มืชั่นี้ และบางโอกำาสำผู้�านี้ที่างโรังพยาบาลรััฐในี้รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์ คูุ่ณ

ไมื�จำาเป็นี้ตั้�องมื้จดหมืายสำ�งตั้ัวจากำแพที่ย์ไปยังคู่ลินี้ิกำ ซื้ึ�งหมืายคู่วามืว�าคูุ่ณสำามืารัถัโที่รัตั้ิดตั้�อ

คู่ลินี้ิกำ ได�โดยตั้รังเพื�อที่ำากำารันี้ัดหมืาย คู่ลินี้ิกำบางแห�งจะที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัด เมืื�อคู่รัรัภ์์อายุ 

12 สำัปดาห์ในี้รัะหว�างที่้�คู่ลินี้ิกำอื�นี้ ๆ อาจที่ำาแที่�งเมืื�อคู่รัรัภ์์อายุถัึง 20 สำัปดาห์

กำ�อนี้ที่้�คูุ่ณจะที่ำากำารันี้ัดหมืาย เป็นี้สำิ�งสำำาคู่ัญที่้�จะตั้�องที่รัาบว�าคูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์ได�กำ้�สำัปดาห์และ

คู่ลินี้ิกำสำามืารัถัให�บรัิกำารัอะไรัได�บ�าง หากำคูุ่ณไมื�แนี้�ใจว�าคูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์นี้านี้เที่�าไหรั� คูุ่ณอาจ

จำาเป็นี้ตั้�องที่ำาอัลตั้รัาซื้าวนี้์ด์ กำารัที่ำาอัลตั้รัาซื้าวนี้์ด์จะบอกำให�ที่รัาบว�าคูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์ได�กำ้�

สำัปดาห์ ปกำตั้ิจะเป็นี้กำารัด้ถั�าคูุ่ณรัอให�คู่รัรัภ์์ของคูุ่ณอายุ 6-7 สำัปดาห์กำ�อนี้กำารัที่ำาแที่�ง เพรัาะ

หากำที่ำาเรั็วกำว�านี้้� มื้โอกำาสำสำ่งที่้�กำารัที่ำาแที่�งจะไมื�ได�ผู้ล

กำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัดมืักำจะกำรัะที่ำาภ์ายใตั้�ยารัะงับปรัะสำาที่อ�อนี้ๆ ซื้ึ�งจะที่ำาให�คูุ่ณรั่�สำึกำ

ผู้�อนี้คู่ลายและง�วงนี้อนี้ ยารัะงับปรัะสำาที่จะที่ำาให�คูุ่ณรั่�สำึกำสำบายเที่�าที่้�สำามืารัถัเป็นี้ไปได�

รัะหว�างกำารัที่ำาแที่�ง กำารัที่ำาแที่�งเป็นี้กำารันี้ำาเอาเยื�อบุมืดล่กำออกำโดยกำารัสำอดที่�อพลาสำตั้ิกำ

เข�าไปด่ดเนี้ื�อเยื�อด�านี้ในี้ของมืดล่กำ นี้้�เป็นี้วิธ้กำารัที่้�ปลอดภ์ัย ง�าย และมื้คู่วามืเสำ้�ยงตั้ำ�าเมืื�อที่ำา

โดยแพที่ย์ผู้่�เชั่้�ยวชั่าญ กำรัรัมืวิธ้นี้้�ใชั่�เวลาปรัะมืาณ 15 นี้าที่้ แตั้�คูุ่ณจะตั้�องพักำฟื้้�นี้อย่�ที่้�คู่ลินี้ิกำ

หรัือโรังพยาบาลปรัะมืาณ 4 ชั่ั�วโมืงเพื�อให�แนี้�ใจว�ายาชั่าหมืดฤที่ธิ� และคูุ่ณสำามืารัถัเดินี้ที่าง

กำลับบ�านี้ได�อย�างปลอดภ์ัย อย�างไรักำ็ตั้ามืหากำอายุคู่รัรัภ์์ปรัะมืาณ 16 สำัปดาห์ กำรัรัมืมืวิธ้ที่้�ใชั่�

จะตั้�างออกำไปโดยจะมื้คู่วามืซื้ับซื้�อนี้มืากำกำว�าและเข�าถัึงได�ยากำกำว�า คู่�าใชั่�จ�ายของกำารัที่ำาแที่�ง

ด�วยกำารัผู้�าตั้ัดโดยที่ั�วไปจะเพิ�มืตั้ามือายุคู่รัรัภ์์
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การทำำาแท้ำงโด่ยใช้ั่ยา 

กำารัที่ำาแที่�งโดยใชั่�ยาสำามืารัถัที่ำาได�ที่้�คู่ลินี้ิกำกำารัวางแผู้นี้คู่รัอบคู่รััวรััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์ คู่ลินี้ิกำ

ชัุ่มืชั่นี้ หรัือผู้�านี้ที่างแพที่ย์เฉัพาะที่าง และแพที่ย์ที่้�ได�รัับกำารัฝูึกำฝูนี้มืาแล�ว กำารัที่ำาแที่�งด�วยยา

เป็นี้ที่างเลือกำหนี้ึ�งแที่นี้กำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัด นี้้�เป็นี้เรัื�องที่้�เกำ้�ยวกำับกำารัรัับปรัะที่านี้ยาและ

สำามืารัถัที่ำาได�ที่้�บ�านี้ของคูุ่ณเอง คูุ่ณสำามืารัถัใชั่�วิธ้นี้้�ได�ถั�าอายุคู่รัรัภ์์ของคูุ่ณตั้ำ�ากำว�าเกำ�า

สำัปดาห์

โดยปกำตั้ิกำารัที่ำาแที่�งโดยใชั่�ยากำรัะที่ำาภ์ายใตั้�กำารันี้ัดหมืายสำองคู่รัั�ง ในี้กำารันี้ัดหมืายคู่รัั�งแรักำ 

คูุ่ณจะได�รัับใบสำั�งยาและคู่ำาอธิบายว�าตั้�องรัับปรัะที่านี้ยาเมืื�อใดและอย�างไรั ยาตั้ามืใบสำั�งคู่ือ 

Mifepristone และ Misoprostol 

ข้�นตั้อนทำ่� 1: ร้บัประทำานยา Mifepristone หนึ�งเมื่็ด่ก้บันำ�าหนึ�งแก้ว่

อาจมื้เลือดออกำหรัือออกำเป็นี้จุด ๆ หลังจากำรัับปรัะที่านี้ยาเมื็ดแรักำ ผู้ลกำรัะที่บของ 

Mifepristone มืักำจะไมื�รัุนี้แรังและเป็นี้อย่�ไมื�นี้านี้ สำตั้รั้สำ�วนี้ใหญ�สำามืารัถัที่ำางานี้ปรัะจำาวันี้ได�

ตั้ามืปกำตั้ิหลังจากำรัับปรัะที่านี้ยาตั้ัวแรักำนี้้�

ข้�นตั้อนทำ่� 2: ร้บัประทำานยา Misoprostol มื่่ 4 เมื่็ด่ทำ่�สามื่ารถลืะลืายในปากได่้ 36-48 ชั่้�ว่โมื่ง

หลื้งจากร้บัประทำานยาแรก (Mifepristone) ไปแลื้ว่

ยา Misoprostol ที่ำาให�เกิำดกำารัหดตัั้วในี้กำล�ามืเนืี้�อของมืดล่กำ น้ี้�เป็นี้สำาเหตุั้ที่ำาให�ปากำมืดล่กำเปิดออกำ

เล็กำนี้�อยและมืดล่กำจะถ่ักำที่ำาให�ว�างเปล�าในี้ขณะท้ี่�กำารัตัั้�งคู่รัรัภ์์ถ่ักำขับออกำ คุู่ณจะเริั�มืม้ืเลือดออกำและ

เป็นี้ตั้ะคู่ริัวภ์ายในี้ 1-4 ชัั่�วโมืงหลังจากำรัับปรัะที่านี้ยา ดังนัี้�นี้เรัาจึงขอแนี้ะนี้ำาให�คุู่ณวางแผู้นี้กำารัรัับ

ปรัะที่านี้ยา Misoprostol ในี้วันี้ท้ี่�คุู่ณสำามืารัถัอย่�บ�านี้ได�เกืำอบทัี่�งวันี้

คู่นี้สำ�วนี้ใหญ�ม้ืเลือดออกำและเป็นี้ตั้ะคู่ริัวจากำเล็กำนี้�อยถึังรุันี้แรัง กำารัเป็นี้ตั้ะคู่ริัวอาจนี้านี้ถึัง 24 

ชัั่�วโมืง แตั้�กำารัเลือดออกำอาจดำาเนิี้นี้ตั้�อไปเป็นี้เวลาสำองสัำปดาห์หรืัอนี้านี้กำว�านัี้�นี้ ขอแนี้ะนี้ำาให�ใชั่�ยา

แกำ�ปวดคู่วบคู่่�ไปด�วย และกำารัม้ืคู่นี้ชั่�วยด่แลคุู่ณท้ี่�บ�านี้ก็ำม้ืคู่วามืสำำาคัู่ญเชั่�นี้กัำนี้
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อากำารัข�างเคู่้ยงอื�นี้ๆ อาจรัวมืถัึง:

• เป็นี้ไข�

• หนี้าวสำั�นี้

• คู่ลื�นี้ไสำ�

• อาเจ้ยนี้

เจ�าหนี้�าที่้�คู่ลินี้ิกำหรัือแพที่ย์จะหารัือกำับคูุ่ณว�าคู่วรัคู่าดหวังอะไรั และให�หมืายเลขโที่รัศัพที่์

หลังกำารัด่แล 24 ชั่ั�วโมืง คูุ่ณจะตั้�องรัับกำารัตั้รัวจเลือด 7 วันี้หลังจากำรัับปรัะที่านี้ยาเมื็ดแรักำ 

และคูุ่ณตั้�องกำลับมืาที่้�คู่ลินี้ิกำนี้้�อ้กำ 14 - 21วันี้หลังจากำรัับปรัะที่านี้ยาเพื�อตั้รัวจสำอบว�ากำารั

ที่ำาแที่�งเสำรั็จสำมืบ่รัณ์แล�ว

การทำำาแท้ำงด้่ว่ยการผ่่าต้ั้ด่หรือโด่ยการใช้ั่ยา: 

อะไรด่่ท่ำ�สุด่สำาหร้บัฉ้ัน?:

มื้เหตัุ้ผู้ลหลายปรัะกำารัว�าเหตัุ้ใดคูุ่ณอาจเลือกำที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัดหรัือโดยกำารัใชั่�ยา กำารั

ตั้ัดสำินี้ใจนี้ั�นี้อาจขึ�นี้อย่� กำับรัะยะกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ คู่วามืรั่�สำึกำของคูุ่ณตั้�อกำรัรัมืวิธ้ผู้�าตั้ัด และตั้�อ

กำารัรัับปรัะที่านี้ยาที่ำาแที่�งที่้�บ�านี้ หากำคูุ่ณยังไมื�แนี้�ใจว�าที่างเลือกำไหนี้ที่้�ด้ที่้�สำุดสำำาหรัับคูุ่ณ 

โปรัดหารัือกำับบุคู่คู่ลตั้�อไปนี้้�เกำ้�ยวกำับที่างเลือกำของคูุ่ณ:
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การผ่่าตั้้ด่

การกำาหนด่ระยะเว่ลืา 

โดยปกำติั้กำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตัั้ดจะไมื�กำรัะที่ำาจนี้กำว�าคู่รัรัภ์์อายุหกำสัำปดาห์ คู่�าใชั่�จ�ายจะส่ำง

ขึ�นี้หากำที่ำาแที่�งหลังคู่รัรัภ์์อายุ 12 สัำปดาห์

ข้�นตั้อน 

• กำรัรัมืวิธ้ผู้�าตั้ัดในี้คู่ลินี้ิกำ

• โดยปกำตั้ิใชั่�ยาสำลบขนี้าดอ�อนี้

• กำารัดำาเนี้ินี้กำารัใชั่�เวลาปรัะมืาณ 5-10 นี้าที่้และใชั่�เวลาพักำฟื้้�นี้ในี้คู่ลินี้ิกำ ปรัะมืาณสำ้�

ชั่ั�วโมืง

• ไมื�มื้อากำารัใด ๆ ไปจนี้ถัึงกำารัมื้เลือดออกำนี้านี้ถัึงสำองสำัปดาห์

• แนี้ะนี้ำาให�ใชั่�ยาปฏิิชั่้วนี้ะ

• อาจมื้กำารันี้ัดพบที่้�คู่ลินี้ิกำเพ้ยงคู่รัั�งเด้ยว

การช่ั่ว่ยเหลืือแลืะการพ้กฟ้ื้�น 

จะตั้�องมื้ผู้่�ที่้�เป็นี้ผู้่�ใหญ�พาคูุ่ณกำลับบ�านี้จากำคู่ลินี้ิกำเพรัาะคูุ่ณจะไมื�สำามืารัถัขับรัถัได�

เนี้ื�องจากำอากำารัตั้�าง ๆ ตั้�อไปนี้้�

อาการข้างเค่ยง

• อาจรั่�สำึกำอ�อนี้เพล้ยจากำยาสำลบ

• อาจมื้เลือดออกำและเป็นี้ตั้ะคู่รัิวเล็กำนี้�อยซื้ึ�งปกำตั้ิจะเป็นี้อย่�ไมื�ถัึงสำองสำัปดาห์

ค่าใช้ั่จ่ายแลืะคว่ามื่พร้อมื่ให้บัริการ 

• บรัิกำารัสำ�วนี้ใหญ�จะกำรัะที่ำาที่้�คู่ลินี้ิกำชัุ่มืชั่นี้

• คู่�าใชั่�จ�ายอาจเปล้�ยนี้แปลงได�

ภ์าว่ะแทำรกซ้้อน

• ภ์าวะแที่รักำซื้�อนี้ไมื�เกำิดขึ�นี้บ�อยนี้ักำแตั้�อาจรัวมืถัึงกำารัตั้ิดเชั่ื�อ ซื้ึ�งตั้�องรัักำษาด�วยยา

ปฏิิชั่้วนี้ะ

• แพที่ย์จะอธิบายให�คูุ่ณที่รัาบถัึงคู่วามืเสำ้�ยงของกำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัด 
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ยา

การกำาหนด่ระยะเว่ลืา 

กำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัใชั่�ยาจะตั้�องที่ำากำ�อนี้คู่รัรัภ์์อายุเกำ�าสัำปดาห์

ข้�นตั้อน 

• รัับปรัะที่านี้ยาเองที่้�บ�านี้

• นี้ำาไปสำ่�อากำารัเด้ยวกำับกำารัแที่�งพรั�อมืกำับกำารัเป็นี้ตั้ะคู่รัิว มื้อากำารัเลือดออกำมืากำในี้

รัะยะสำองสำามืชั่ั�วโมืงแรักำ

• อาจเป็นี้ตั้ะคู่รัิวเพ้ยงเล็กำนี้�อยไปจนี้ถัึงขั�นี้รัุนี้แรัง

• อากำารัเลือดออกำเล็กำนี้�อยจะเป็นี้อย่�ปรัะมืาณ 2 สำัปดาห์ แตั้�อาจนี้านี้ถัึง 4-6 สำัปดาห์

• ขอแนี้ะนี้ำาให�รัับปรัะที่านี้ยาแกำ�ปวด

• อาจมื้กำารันี้ัดพบที่้�คู่ลินี้ิกำคู่รัั�งที่้�สำองเพื�อตั้รัวจสำอบให�แนี้�ใจว�ากำารัที่ำาแที่�งเสำรั็จ

สำมืบ่รัณ์

การช่ั่ว่ยเหลืือแลืะการพ้กฟ้ื้�น 

เป็นี้กำารัด้หากำมื้คู่นี้อย่�บ�านี้เพื�อชั่�วยเหลือคูุ่ณเป็นี้เวลาอย�างนี้�อย 24 ชั่ั�วโมืง

อาการข้างเค่ยง

• เป็นี้ไข�

• หนี้าวสำั�นี้

• คู่ลื�นี้ไสำ�

• อาเจ้ยนี้

• เลือดออกำ

• ตั้ะคู่รัิว

ค่าใช้ั่จ่ายแลืะคว่ามื่พร้อมื่ให้บัริการ 

• บรัิกำารัสำ�วนี้ใหญ�จะกำรัะที่ำาที่้�คู่ลินี้ิกำชัุ่มืชั่นี้

• คู่�าใชั่�จ�ายอาจเปล้�ยนี้แปลงได�

ภ์าว่ะแทำรกซ้้อน 

• ภ์าวะแที่รักำซื้�อนี้ไมื�เกำิดขึ�นี้บ�อยนี้ักำแตั้�อาจรัวมืถัึงกำารัตั้ิดเชั่ื�อที่้�ตั้�องรัักำษาด�วยยา

ปฏิิชั่้วนี้ะ

• แพที่ย์จะอธิบายให�คูุ่ณที่รัาบเกำ้�ยวกำับคู่วามืเสำ้�ยงของกำารัที่ำาแที่�งโดยกำารัใชั่�ยา
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การคุมื่กำาเนิด่
ไมื�ว�าคูุ่ณจะตั้ัดสำินี้ใจแบบไหนี้ เป็นี้สำิ�งสำำาคู่ัญที่้�จะตั้�องคู่ำานี้ึงถัึงที่างเลือกำกำารัคูุ่มืกำำาเนี้ิดที่้�คูุ่ณ

อาจใชั่�ในี้อนี้าคู่ตั้ 

กำารัคูุ่มืกำำาเนี้ิดสำามืารัถัที่ำาได�ที่ันี้ที่้หลังจากำกำารัที่ำาแที่�งหรัือกำารัคู่ลอดบุตั้รั มื้วิธ้กำารัคูุ่มืกำำาเนี้ิด

หลายวิธ้ กำารัคูุ่มืกำำาเนี้ิดรัะยะยาวแบบย�อนี้กำลับเป็นี้วิธ้ที่้�ได�ผู้ลด้ที่้�สำุด ปรัะกำอบด�วยยาคูุ่มื

กำำาเนี้ิดชั่นี้ิดฝูังและห�วงคูุ่มืกำำาเนี้ิด (IUDs) 

ข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับขอบเขตั้ที่างเลือกำกำารัคูุ่มืกำำาเนี้ิดอย่�ในี้ที่้�เว็บไซื้ตั้์กำารัวางแผู้นี้คู่รัอบคู่รััว

รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์: https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/contraception

คูุ่ณสำามืารัถัพ่ดคูุ่ยกำับพยาบาลด�านี้กำารัเจรัิญพันี้ธุ์และพยาบาลสำุขภ์าพที่างเพศได�บนี้สำาย

สำนี้ที่นี้ากำารัวางแผู้นี้คู่รัอบคู่รััวรััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์ โดยโที่รัไปที่้� 1300 658 886 หรัือ  

www.fpnsw.org.au/talkline กำารัสำนี้ที่นี้ากำับพยาบาลจะถั่กำเกำ็บเป็นี้คู่วามืลับและไมื�มื้กำารัรัะบุ

ตั้ัวตั้นี้
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ค่าใช้ั่จ่ายสำาหร้บัการทำำาแท้ำงในร้ฐนิว่เซ้าท์ำเว่ลืส์

คู่�าใชั่�จ�ายสำำาหรัับกำารัที่ำาแที่�งในี้รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์แตั้กำตั้�างกำันี้แตั้�ละคู่ลินี้ิกำ จึงเป็นี้กำารัด้ที่้�จะ

ตั้ิดตั้�อกำับคู่ลินี้ิกำโดยตั้รังเพื�อสำอบถัามืเรัื�องคู่�าใชั่�จ�าย คู่�าใชั่�จ�ายของกำารัที่ำาแที่�งบางสำ�วนี้จะได�

รัับคู่วามืคูุ่�มืคู่รัองจากำสำ�วนี้ลดเมืดิแคู่รั์

ปัจจัยอื�นี้ที่้�อาจสำ�งผู้ลกำรัะที่บตั้�อคู่�าใชั่�จ�ายกำารัที่ำาแที่�งคู่ือ:

• หากำคูุ่ณมื้บัตั้รัเมืดิแคู่รั์

• คูุ่ณมื้บัตั้รัลดรัาคู่า

• คูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์มืานี้านี้กำ้�สำัปดาห์

• คูุ่ณเลือกำที่้�จะที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัดหรัือด�วยยา

คู่�าใชั่�จ�ายของกำารัที่ำาแที่�งด�วยกำารัผู้�าตั้ัดจะสำ่งขึ�นี้หลังจากำที่้�คู่รัรัภ์์มื้อายุ เกำินี้ 12 สำัปดาห์ และ

จะสำ่งขึ�นี้อ้กำหลังจากำที่้�คู่รัรัภ์์มื้อายุเกำินี้ 16 สำัปดาห์

คู่�ายาของกำารัที่ำาแที่�งโดยใชั่�ยานี้ั�นี้ได�รัับเงินี้อุดหนีุ้นี้จากำรััฐบาลหากำคูุ่ณมื้บัตั้รัเมืดิแคู่รั์ สำ�วนี้

คู่�าปรัึกำษาและคู่�าอัลตั้รัาซื้าวนี้์ด์อาจมื้คู่�าธรัรัมืเนี้้ยมื “ชั่�องว�าง” (‘gap fee’)
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ข้อมูื่ลืทำางกฎหมื่าย

กำารัที่ำาแที่�งถั่กำกำฎหมืายในี้ทีุ่กำรััฐและเขตั้กำารัปกำคู่รัองภ์ายใตั้�สำถัานี้กำารัณ์บางสำถัานี้กำารัณ์

และกำารัที่ำาแที่�งกำรัะที่ำาโดยผู้่�เชั่้�ยวชั่าญด�านี้สำุขภ์าพที่้�จดที่ะเบ้ยนี้

ในี้รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์ กำารัที่ำาแที่�งถั่กำกำฎหมืายแตั้�มื้ข�อกำำาหนี้ดที่้�แตั้กำตั้�าง ที่ั�งนี้้�ขึ�นี้อย่�กำับรัะยะ

กำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ของคูุ่ณ คูุ่ณสำามืารัถัขอที่ำาแที่�งได�จนี้ถัึงสำัปดาห์ที่้� 22 ของกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ ถั�าคูุ่ณ

ตั้�องกำารัที่รัาบข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับเรัื�องนี้้� คูุ่ณสำามืารัถัสำอบถัามืผู้่�เชั่้�ยวชั่าญด�านี้สำุขภ์าพของ

คูุ่ณได�

คูุ่ณจะตั้�องมื้ข�อมื่ลมืากำพอเพื�อที่้�จะเข�าใจกำารัตั้ัดสำินี้ใจของคูุ่ณเอง  และกำารัยินี้ยอมืที่้�จะ

ที่ำาแที่�ง คู่่�คู่รัองของคูุ่ณหรัือคู่รัอบคู่รััวไมื�สำามืารัถัตั้ัดสำินี้ใจให�คูุ่ณได�ว�าคูุ่ณคู่วรัที่ำาแที่�งหรัือ

ไมื�แมื�ว�าจะเป็นี้กำารัด้ในี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจรั�วมืกำันี้ 

หากำคูุ่ณตั้�องกำารัที่รัาบข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับกำารัที่ำาแที่�ง (รัวมืถัึงกำรัณ้หากำคูุ่ณมื้ปัญหาที่าง

ด�านี้กำารัเงินี้) คูุ่ณสำามืารัถัหารัือกำับแพที่ย์จ้พ้ ผู้่�ให�บรัิกำารัด�านี้สำุขภ์าพ หรัือนี้ักำ

สำังคู่มืสำงเคู่รัาะห์

ตั้ิดตั้�อที่างเลือกำกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ได�ที่้�: 

1800 008 46 หรัือ www.pregnancychoices.org.au 

กำารัหารัือกำับพยาบาลด�านี้กำารัเจรัิญพันี้ธุ์และพยาบาลสำุขภ์าพที่างเพศจะถั่กำสำงวนี้เป็นี้คู่วามื

ลับและไมื�มื้กำารัรัะบุตั้ัวตั้นี้
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การหารือก้บัคู่ครองของคุณท่ำ�ม่ื่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องก้บัการต้ั้�ง

ครรภ์์
เป็นี้สิำที่ธิ�ของคุู่ณถั�าคุู่ณตั้�องกำารัให�คู่่�คู่รัองม้ืสำ�วนี้รั�วมืในี้กำารัตัั้ดสิำนี้ใจ ทัี่�งน้ี้�ขึ�นี้อย่�กัำบสำถัานี้กำารัณ์

ปัจจุบันี้ของคู่วามืสัำมืพันี้ธ์

พรัะรัาชั่บัญญัตั้ิคู่รัอบคู่รััว 1975 กำล�าวถัึงสำิที่ธิและภ์ารัะผู้่กำพันี้ของฝู่ายชั่ายในี้กำารัตั้ั�ง

คู่รัรัภ์์ ไมื�ว�าจะมื้สำ�วนี้ในี้กำรัะบวนี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจหรัือไมื� เรัื�องที่้�พ่ดถัึงรัวมืถัึง:

• หนี้�าที่้�รัับผู้ิดชั่อบด�านี้กำารัเงินี้ของผู้่�เป็นี้บิดาเมืื�อบุตั้รัคู่ลอดออกำมืาแล�ว เรัื�องนี้้�สำามืารัถั

ดำาเนี้ินี้กำารัได�โดยบิดามืารัดาหรัือโดยหนี้�วยงานี้ชั่�วยเหลือเด็กำ

• ผู้่�เป็นี้บิดามื้สำิที่ธิ�ที่้�จะสำรั�างคู่วามืสำัมืพันี้ธ์ที่้�มื้คู่วามืหมืายกำับบุตั้รัของเขา

• ที่ั�งบิดาและมืารัดาอาจได�รัับคู่ำาแนี้ะนี้ำาให�เข�ารั�วมืกำารัไกำล�เกำล้�ยเพื�ออำานี้วยคู่วามืสำะดวกำ

ในี้ด�านี้กำารัวางแผู้นี้เล้�ยงด่บุตั้รั 

คูุ่ณเป็นี้บุคู่คู่ลคู่นี้เด้ยวที่้�สำามืารัถั (หรัือไมื�สำามืารัถั) ยินี้ยอมืให�มื้กำารัที่ำาแที่�ง ไมื�มื้ใคู่รั

สำามืารัถับังคู่ับให�คูุ่ณที่ำาแที่�งหรัือไมื�ที่ำาแที่�งได�

อย�างไรักำ็ตั้ามืผู้่�เป็นี้บิดามืารัดาโดยกำำาเนี้ิดจะตั้�องยินี้ยอมืรั�วมืกำันี้ในี้กำารัที่้�จะยกำเด็กำเป็นี้

บุตั้รับุญธรัรัมื สำ�วนี้กำารัที่้�บุคู่คู่ลที่ั�งสำองจะตั้ัดสำินี้ใจอย�างไรัขึ�นี้อย่�กำับสำถัานี้กำารัณ์ของ

คู่วามืสำัมืพันี้ธ์ คูุ่ณที่ั�งสำองอาจตั้�องกำารัเข�ารั�วมืกำารัไกำล�เกำล้�ยด�วยกำันี้ หรัือคู่่�คู่รัองของคูุ่ณ

อาจตั้�องกำารัที่้�จะหารัือกำับใคู่รัสำักำคู่นี้หนี้ึ�งเกำ้�ยวกำับคู่วามืรั่�สำึกำของตั้นี้เองในี้เรัื�องกำารัตั้ั�ง

คู่รัรัภ์์

สำำาหรัับข�อม่ืลเพิ�มืเติั้มืเก้ำ�ยวกัำบเรืั�องท้ี่�ว�าฝู่ายชั่ายจะขอคู่วามืชั่�วยเหลือสำนัี้บสำนุี้นี้ได�จากำท้ี่�ไหนี้ ฝู่าย

ชั่ายสำามืารัถัติั้ดตั้�อ Mensline: 1300 78 99 78 หรืัอไปท้ี่� www.mensline.org.au/home.html
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คว่ามื่ม้ื่�นคงในคว่ามื่ส้มื่พ้นธ์ของคุณ
ในี้คู่วามืสัำมืพันี้ธ์ท้ี่�ด้นัี้�นี้ย�อมืม้ืคู่วามืเคู่ารัพในี้ด�านี้คุู่ณคู่�า คู่วามืคิู่ดเห็นี้ และขอบเขตั้ของกัำนี้และกัำนี้ 

รัวมืถึังกำารัสืำ�อสำารั คู่วามืไว�วางใจ และกำารัสำนัี้บสำนุี้นี้รัะหว�างกัำนี้และกัำนี้ ในี้ทุี่กำคู่วามืสัำมืพันี้ธ์ ย�อมื

ม้ืเรืั�องที่�าที่าย อย�างไรัก็ำตั้ามืม้ืคู่วามืแตั้กำตั้�างรัะหว�างขณะของกำารัที่�าที่ายและขณะของคู่วามืไมื�

ปลอดภั์ยในี้ทุี่กำคู่วามืสัำมืพันี้ธ์ คู่วามืรุันี้แรังและกำารักำดข้�บังคัู่บในี้คู่วามืสัำมืพันี้ธ์อาจนี้ำาไปส่ำ�ขณะท้ี่�

ไมื�ปลอดภั์ย

คู่่�คู่รัองท้ี่�ใชั่�คู่วามืรุันี้แรังและกำารักำดข้�บังคัู่บอาจมืองเห็นี้ว�ากำารัที่ำาให�ฝู่ายหญิงตัั้�งคู่รัรัภ์์และกำารั

ที่ำาให�เขาม้ืบุตั้รัเป็นี้หนี้ที่างหนึี้�งท้ี่�ที่ำาให�ฝู่ายหญิงอย่�ภ์ายใตั้�กำารัคู่วบคุู่มื กำารักำรัะที่ำาน้ี้�เร้ัยกำว�าเป็นี้กำารั

บ้บบังคัู่บที่างกำารัสืำบพันี้ธ์ุ ถืัอได�ว�าเป็นี้กำารัใชั่�คู่วามืรุันี้แรังภ์ายในี้คู่รัอบคู่รััวแบบหนึี้�ง กำารับ้บ

บังคัู่บที่างกำารัสืำบพันี้ธ์ุคืู่อกำารัท้ี่�คุู่ณไมื�ม้ือำานี้าจคู่วบคุู่มืกำารัตัั้ดสิำนี้ใจเรืั�องกำารัตัั้�งคู่รัรัภ์์ในี้คู่วามื

สัำมืพันี้ธ์

ตัั้วอย�างของผู้ลกำรัะที่บท้ี่�กำารับ้บบังคัู่บที่างกำารัสืำบพันี้ธ์ุม้ืตั้�อกำารัตัั้�งคู่รัรัภ์์ของคุู่ณรัวมืถึัง:

• กำารับ้บบังคู่ับให�คูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์ในี้ขณะที่้�คูุ่ณไมื�ตั้�องกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์

• ที่ำาคู่วามืเสำ้ยหายหรัือเอาอุปกำรัณ์คูุ่มืกำำาเนี้ิดออกำเพื�อให�คูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์

• ห�ามืไมื�ให�คูุ่ณที่ำาแที่�งเมืื�อคูุ่ณตั้�องกำารัที่ำา

• บังคู่ับให�คูุ่ณที่ำาแที่�งเมืื�อคูุ่ณไมื�ตั้�องกำารัที่ำา

คู่วามืรัุนี้แรังภ์ายในี้คู่รัอบคู่รััวและกำารับ้บบังคู่ับที่างกำารัสำืบพันี้ธุ์สำามืารัถัเกำิดขึ�นี้ได�กำับทีุ่กำคู่นี้ 

ไมื�มื้ใคู่รัมื้สำิที่ธิ�ที่้�จะที่ำารั�ายคูุ่ณหรัือที่ำาให�คูุ่ณอย่�ในี้คู่วามืหวาดกำลัว เป็นี้เรัื�องสำำาคู่ัญที่้�คูุ่ณจะตั้�อง 

คู่ำานี้ึงถัึงคู่วามืปลอดภ์ัยในี้คู่วามืสำัมืพันี้ธ์รัะหว�างกำรัะบวนี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจ คูุ่ณคู่วรัมื้สำิที่ธิ�ในี้กำารั

ตั้ัดสำินี้ใจว�าจะตั้ั�งคู่รัรัภ์์ หรัือเมืื�อไรัที่้�คูุ่ณตั้�องกำารัจะตั้ั�งคู่รัรัภ์์ หากำคูุ่ณตั้�องกำารัคู่วามืชั่�วยเหลือในี้

กำารัหารัือว�าเรัื�องนี้้�จะกำรัะที่บตั้�อกำรัะบวนี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจอย�างไรั คูุ่ณคู่วรัที่ำากำารันี้ัดหมืายกำับ:
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การต้ั้ด่สินใจ
อาจม้ืหลายสิำ�งหลายอย�างท้ี่�อาจม้ืผู้ลกำรัะที่บตั้�อกำารัตัั้ดสิำนี้ใจของคุู่ณเก้ำ�ยวกัำบกำารัตัั้�งคู่รัรัภ์์โดยไมื�ได�

วางแผู้นี้ หากำคุู่ณไมื�แนี้�ใจว�าคุู่ณคู่วรัจะที่ำาอย�างไรั  คุู่ณไมื�ใชั่�คู่นี้เด้ยวท้ี่�ร่ั�สึำกำเชั่�นี้น้ี้� ในี้ขณะท้ี่�คู่นี้บาง

คู่นี้ร่ั�ทัี่นี้ท้ี่ว�าตัั้วเองตั้�องกำารัอะไรั แตั้�บางคู่นี้กำลับเห็นี้ว�ากำารัตัั้ดสิำนี้ใจนัี้�นี้เป็นี้เรืั�องยากำ คุู่ณสำามืารัถั

บันี้ทึี่กำคู่วามืคิู่ดและคู่วามืร่ั�สึำกำของคุู่ณข�างใตั้�น้ี้�เพื�อชั่�วยให�คุู่ณ “สำามืารัถัเข�าใจ” ได�ว�าคุู่ณคู่วรัจะที่ำา

อะไรัตั้�อไป นี้อกำจากำนัี้�นี้ยังเป็นี้กำารัด้ถั�าคุู่ณจะนี้ำาข�อม่ืลท้ี่�คุู่ณจดบันี้ทึี่กำไว�ไปท้ี่�คู่ลินิี้กำกำารัวางแผู้นี้

คู่รัอบคู่รััวรััฐนิี้วเซื้าท์ี่เวลส์ำ แพที่ย์จ้พ้ของคุู่ณผู่้�เช้ั่�ยวชั่าญด�านี้สุำขภ์าพ หรืัอเจ�าหนี้�าท้ี่�ชั่�วยเหลือ เพื�อ

คุู่ณจะได�สำามืารัถัหารืัอปัญหาหรืัอคู่ำาถัามืตั้�าง ๆ ท้ี่�คุู่ณอาจม้ืหลายสิำ�งหลายอย�างท้ี่�ตั้�องพิจารัณาเมืื�อ

ที่ำากำารัตัั้ดสิำนี้ใจ และบ�อยคู่รัั�งท้ี่�อาจเป็นี้ชั่�วงเวลาท้ี่�เคู่ร้ัยดมืากำ:

• ให�เวลากำับตั้ัวเอง (คูุ่ณอาจจะรั่�สำึกำตั้ิดขัดเนี้ื�องจากำรัะยะเวลาของกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์)

• ให�ตั้ัวเองได�สำำารัวจและพิจารัณาที่างเลือกำที่ั�งหมืด

• คู่าดคู่ิดว�าคู่วามืรั่�สำึกำของคูุ่ณเกำ้�ยวกำับที่างเลือกำและกำารัตั้ัดสำินี้ใจของคูุ่ณอาจเปล้�ยนี้แปลงไป

ได�ในี้แตั้�ละวันี้

• กำารัเข�าถัึงข�อมื่ลเกำ้�ยวกำับกำารัลงมืือปฏิิบัตั้ิได�จรัิงเพื�อสำนี้ับสำนีุ้นี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจของคูุ่ณ (ยกำ

ตั้ัวอย�างเชั่�นี้ เคู่รัือข�ายคู่วามืชั่�วยเหลือที่้�มื้ไว�บรัิกำารั)

• กำารัสำอบถัามื

 - มื้ใคู่รัที่้�ฉัันี้สำามืารัถัพ่ดคูุ่ยด�วยได�ในี้ขณะที่้�ฉัันี้กำำาลังตั้ัดสำินี้ใจไหมื?

 - พวกำเขาจะมื้ปฏิิกำิรัิยาอย�างไรั?

 - ใคู่รัที่้�จะเป็นี้ผู้่�สำนี้ับสำนีุ้นี้ฉัันี้ในี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจ?

• สำนี้ที่นี้ากำับที่้�ปรัึกำษาหรัือผู้่�เชั่้�ยวชั่าญด�านี้สำุขภ์าพ

• ด่แลตั้ัวคูุ่ณเองที่ั�งที่างด�านี้รั�างกำายและจิตั้ใจ

ใจด้กัำบต้ั้ว่เองและเชืั่�อมัื�นี้ว�าคุู่ณจะตัั้ดสิำนี้ใจอย�างถ่ักำตั้�องให�กัำบตัั้วคุู่ณเอง

จะรู้สึกเรื�องน่�อย่างไรในอนาคตั้?
กำารัตัั้ดสิำนี้ใจของคุู่ณขึ�นี้อย่�กัำบสำถัานี้กำารัณ์ปัจจุบันี้ของคุู่ณ คุู่ณอาจตั้�องกำารัจดหรืัอเก็ำบบันี้ทึี่กำ

กำรัะบวนี้กำารัตัั้ดสิำนี้ใจของคุู่ณ สำถัานี้กำารัณ์อาจเปล้�ยนี้แปลงได�ตั้ามืกำาลเวลา และในี้อ้กำ 5 หรืัอ 10 

ปีข�างหนี้�าเมืื�อมืองย�อนี้หลังไปอาจลืมืไปแล�วว�าคุู่ณที่ำาไปด�วยเหตุั้ผู้ลอะไรั
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ฉั้นรู้สึกอย่างไรก้บั...

การเป็นผู่้เลื่�ยงดู่บัุตั้ร

ฉัันี้รั่�สำึกำแบบนี้้�เพรัาะ

ฉัันี้คู่วรัตั้�องรั่�อะไรัเพิ�มืเตั้ิมือ้กำเกำ้�ยวกำับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ตั้�อไป และกำารัเลือกำที่้�จะ 

เป็นี้ผู้่�เล้�ยงบุตั้รั

การทำำาแท้ำง

ฉัันี้รั่�สำึกำแบบนี้้�เพรัาะ

ฉัันี้จำาเป็นี้ตั้�องรั่�อะไรัเพิ�มืเตั้ิมือ้กำเกำ้�ยวกำับกำารัที่ำาแที่�ง?
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การร้บับุัตั้รบุัญธรรมื่/การดู่แลือุปถ้มื่ภ์์

ฉัันี้รั่�สำึกำแบบนี้้�เพรัาะ

ฉัันี้คู่วรัตั้�องรั่�อะไรัเพิ�มืเตั้ิมือ้กำเกำ้�ยวกำับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ตั้�อไป และกำารัเลือกำที่้�จะ 
เป็นี้ผู้่�เล้�ยงด่บุตั้รั

24



สิ�งท่ำ�ต้ั้องพิจารณา
มื้หลายสำิ�งหลายอย�างที่้�อาจมื้อิที่ธิพลตั้�อกำารัตั้ัดสำินี้ใจของคูุ่ณ สำิ�งเหล�านี้้�อาจรัวมืถัึงกำารัมื้

ข�อมื่ลที่้�เพ้ยงพอเกำ้�ยวกำับที่างเลือกำของคูุ่ณ ข�อคู่วรัพิจารัณาในี้ที่างปฏิิบัตั้ิสำำาหรัับคูุ่ณ และ

คู่วามืรั่�สำึกำของคูุ่ณ
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เครือข่ายทำางคว่ามื่ส้มื่พ้นธ์แลืะการสน้บัสนุน

เตั้ิมืแผู้นี้ภ์าพเพื�อรัะบุว�าใคู่รัจะเป็นี้ผู้่�สำนี้ับสำนีุ้นี้คูุ่ณตั้อนี้นี้้�และในี้อนี้าคู่ตั้

กำารัตั้ัดสำินี้ใจว�าจะที่ำาอย�างไรัเมืื�อคูุ่ณตั้ั�งคู่รัรัภ์์โดยไมื�ได�วางแผู้นี้เป็นี้กำารัตั้ัดสำินี้ใจที่้�คูุ่ณจะ

ตั้�องที่ำาเอง คูุ่ณอาจพบว�ามื้คู่นี้ที่ั�งในี้ปัจจุบันี้และในี้อนี้าคู่ตั้ที่้�คูุ่ณอาจตั้�องกำารัให�เป็นี้สำ�วนี้

หนี้ึ�งของกำารัตั้ัดสำินี้ใจคู่รัั�งนี้้� ยกำตั้ัวอย�างเชั่�นี้ คู่่�คู่รัองหรัือสำมืาชั่ิกำในี้คู่รัอบคู่รััวที่้�คูุ่ณจะขอ

คู่วามืชั่�วยเหลือโดยไมื�คู่ำานี้ึงถัึงว�ากำารัตั้ัดสำินี้ใจของคูุ่ณจะเป็นี้อย�างไรั

ฉั้น

ใคู่รั :
ปรัะเภ์ที่กำารั 
สำนัี้บสำนุี้นี้ :

ปรัะเภ์ที่กำารั 
สำนัี้บสำนุี้นี้ :

ปรัะเภ์ที่กำารั 
สำนัี้บสำนุี้นี้ :

ปรัะเภ์ที่กำารั 
สำนัี้บสำนุี้นี้ :

ปรัะเภ์ที่กำารั 
สำนัี้บสำนุี้นี้ :

ปรัะเภ์ที่กำารั 
สำนัี้บสำนุี้นี้ :

ใคู่รั :

ใคู่รั :

ใคู่รั :

ใคู่รั :

ใคู่รั :

26



ช้ั่�งนำ�าหน้กเรื�องท้ำ�งหมื่ด่

ข�อด้เกำ้�ยวกำับ:

ในอ่ก 12 

ส้ปด่าห์ข้างหน้า
1 ป่น้บัจากน่� 5 ป่น้บัจากน่� โด่ยทำ้�ว่ไป

กำารัเล้�ยงด่บุตั้รั

กำารัที่ำาแที่�ง

กำารัรัับบุตั้รั

บุญธรัรัมื/ 

กำารัด่เเลอุปถััมืป�
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ข�อเสำ้ยเกำ้�ยวกำับ:

ในอ่ก 12 ส้ปด่าห์

ข้างหน้า
1 ป่น้บัจากน่� 5 ป่น้บัจากน่� โด่ยทำ้�ว่ไป

กำารัเล้�ยงด่บุตั้รั

กำารัที่ำาแที่�ง

กำารัรัับบุตั้รั

บุญธรัรัมื/ 

กำารัด่เเลอุปถััมืป�
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ข้อมูื่ลืการส่งต่ั้อแลืะคว่ามื่รู้ 
สำำาหรัับข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืและกำารัชั่�วยเหลือเกำ้�ยวกำับที่างเลือกำกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์โปรัดตั้ิดตั้�อบรัิกำารัตั้�อ

ไปนี้้� ซื้ึ�งเป็นี้บรัิกำารัที่้�ให�ข�อมื่ลนี้านี้าปรัะเภ์ที่ รัวมืที่ั�งคู่วามืชั่�วยเหลือ

ติั้ด่ต่ั้อทำางเลืือกการต้ั้�งครรภ์์ได้่ท่ำ�:

1800 008 463 หรัือ www.pregnancychoices.org.au
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ข้อมูื่ลืเพิ�มื่เติั้มื่ 

สำำาหรัับข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืเกำ้�ยวกำับที่างเลือกำของคูุ่ณ โปรัดตั้ิดตั้�อองคู่์กำรัChildren by Choice 

(Brisbane, QLD) ที่้� (07) 3357 5377  ซื้ึ�งให�คู่วามืชั่�วยเหลือและคู่ำาปรัึกำษาฟื้รั้และสำงวนี้เป็นี้

คู่วามืลับ โดยคู่รัอบคู่ลุมืที่างเลือกำที่ั�งหมืดสำำาหรัับกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์โดยไมื�ได�วางแผู้นี้ 

องคู่์กำรัChildren by Choice เป็นี้บรัิกำารัโปรัที่างเลือกำและเนี้�นี้เรัื�องของสำตั้รั้เป็นี้หลักำ โดยจัด

ให�สำตั้รั้ได�รัับคู่ำาปรัึกำษาที่้�ไมื�ตั้ิเตั้้ยนี้และด�วยคู่วามืเคู่ารัพ โที่รัศัพที่์สำายข�อมื่ลของบรัิกำารันี้้�

เปิดที่ำากำารั ตั้ั�งแตั้� 9.00 นี้. ถัึง 17.00 นี้. วันี้จันี้ที่รั์ถัึงวันี้ศุกำรั์   ขอที่รัาบข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืได�ที่้�: 

www.childrenbychoice.org.au

หากำคูุ่ณตั้�องกำารัที่รัาบรายลืะเอ่ยด่เพิ�มื่เตั้ิมื่เก่�ยว่ก้บัการตั้้�งครรภ์์ตั้่อไปแลืะคำาแนะนำาในการ

เลื่�ยงบัุตั้ร โปรัดตั้ิดตั้�อหนี้�วยกำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ กำารัคู่ลอดและที่ารักำที่้�หมืายเลข 1800 882 436 ได�

ที่ั�งที่างโที่รัศัพที่์และออนี้ไลนี้์ บรัิกำารัที่้�ให�รัวมืถัึงข�อมื่ล คู่ำาแนี้ะนี้ำา และคู่ำาปรัึกำษาเกำ้�ยวกำับ

กำารัตั้ั�งคู่รัรัภ์์ กำารัคู่ลอดบุตั้รั และห�าปีแรักำของที่ารักำของคูุ่ณ ซื้ึ�งรัวมืไปถัึงกำารัเข�าถัึงกำารัให�

คู่ำาปรัึกำษาที่างโที่รัศัพที่์ตั้ลอด 24 ชั่ั�วโมืงสำำาหรัับสำตั้รั้ คู่่�คู่รัอง เพื�อนี้ และญาตั้ิ ขอที่รัาบข�อมื่ล

เพิ�มืเตั้ิมืได�ที่้�: www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby

ถั�าคูุ่ณกำำาลังอย่�ตั้กำในคว่ามื่ระทำมื่ทำุกข์แลืะตั้้องการคำาปรึกษาด่่ว่น โปรัดตั้ิดตั้�อ Lifeline ที่้�

หมืายเลข 131 114  ซื้ึ�งเปิดที่ำากำารัตั้ลอด 24 ชั่ั�วโมืง สำัปดาห์ละ 7 วันี้ คูุ่ณสำามืารัถัตั้ิดตั้�อที่าง

ออนี้ไลนี้์ แชั่ที่ หากำตั้�องกำารัคู่วามืชั่�วยเหลือฉัุกำเฉัินี้ ป้องกำันี้กำารัฆ่�าตั้ัวตั้าย และปัญหาสำุขภ์าพ

จิตั้ นี้อกำจากำนี้ั�นี้คูุ่ณยังสำามืารัถัขอที่รัาบข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืได�ที่้�: www.lifeline.org.au อ้กำด�วย

หากำคูุ่ณและคู่่�คู่รัอง/คู่รัอบคู่รััวกำาลื้งประสบัคว่ามื่ลืำาบัากในการตั้้ด่สินใจ แลืะตั้้องการคำา

ปรึกษา โปรัดตั้ิดตั้�อ Relationship Australia ที่้� 1300 364 277 (รััฐนี้ิวเซื้าที่์เวลสำ์)  หนี้�วยงานี้

นี้้�ให�บรัิกำารัสำนี้ับสำนีุ้นี้คู่วามืสำัมืพันี้ธ์แกำ�เอกำชั่นี้ คู่รัอบคู่รััว และชัุ่มืชั่นี้ บรัิกำารัที่้�ให�รัวมืถัึงคู่ำา

ปรัึกำษาเฉัพาะบุคู่คู่ล คู่่�คู่รัองและคู่รัอบคู่รััว และกำารัรัะงับคู่วามืโตั้�แย�งในี้คู่รัอบคู่รััว โปรัด

โที่รัหมืายเลขที่้�ให�ไว�หรัือไปที่้�เว็บไซื้ตั้์เพื�อคู่�นี้หาบรัิกำารัในี้พื�นี้ที่้�ของคูุ่ณ นี้อกำจากำนี้ั�นี้คูุ่ณยัง

สำามืารัถัขอที่รัาบข�อมื่ลเพิ�มืเตั้ิมืได�ที่้�: www.relationships.org.au อ้กำด�วย
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