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ھل تبحث عن
معلومات عن 
منع الحمل 

وخیارات الحمل
والصحة الجنسیة؟
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info@1800myoptions.org.au

1300 555 727
relayservice.gov.au

13 14 50

اتصل بنا:
من یوم األثنین حتى یوم الجمعة، من الساعة 

10 صباحا حتى الساعة 4 بعد الظھر
(مغلق في أیام اإلجازات الرسمیة)

تابعونا على وسائل التواصل االجتماعي:
instagram.com/1800myoptions
facebook.com/1800MyOptions f

 Women’s Health Victoria 1800 ھي خدمة تابعة لدائرة My Options
(قسم صحة النساء في والیة فیكتوریا) التمویل مقدم من حكومة والیة فیكتوریا.
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من نحن
نحن خط تلفون مستقل وموقع إلكتروني في والیة فیكتوریا. وخدمتنا 

المجانیة خدمة سریة وخالیة من أیة أحكام مسبقة. ونحن نؤمن أن كافة 
النساء لدیھن الحق في االختیار بین االستمرار في الحمل أو القیام بعملیة 

اإلجھاض.
وتقوم النساء باإلجابة على كافة االتصاالت الھاتفیة. وجمیع المترجمین 

العاملین لدینا من النساء أیضا. ونبذل قصارى جھدنا من أجل توفیر 
طبیبات من أجلك إذا طلبتي ذلك.

كیف یمكننا تقدیم المساعدة

نحن نقدم ما یلي:
•   معلومات حول منع الحمل وخیارات الحمل (وھذا یتضمن 

اإلجھاض) والصحة الجنسیة
•   معلومات حول الخدمات التي یمكن أن تذھب إلیھا

نحن ال نقدم استشارات أو نصائح طبیة أو قانونیة أو مالیة.

خبراتنا
نحن نعمل بالشراكة مع المئات من الخدمات في كافة أرجاء 

والیة فیكتوریا (وھذا یتضمن األطباء العامین، مراكز 
الصحة المجتمعیة، المستشفیات والصیدلیات)- لكي نجد 

الخدمات التي تناسب احتیاجاتك على أفضل وجھ
إن المعلومات التي نقدمھا تعتمد على أحدث األدلة والتي 

تعتمد بدورھا على أبحاث الخبراء الحالیة.

البحث سھل
یسمح لك موقع My Options 1800 اإللكتروني بالبحث عن 

الخدمات في الوقت الذي یناسبك ویمكنك أن تبحث عن الخدمات مثل 
منع الحمل ومقدمي عملیات اإلجھاض وخیارت الحمل غیر المباشرة 

والمستشارین والصیدلیات.

خدمة عظیمة من أجل المختصین في الصحة
 1800 My Options یمكن أن یتصل المختصون بالصحة بخدمة

أو البحث في قاعدة البیانات المتوفرة لدینا من أجل إیجاد الخدمات التي 
تلبي احتیاجات المرضى.

یمكن للعاملین في القطاع الصحي أیضا تحویل المرضى مباشرة إلى 
خدمتنا.

•    أین یمكنني القیام بعملیة اإلجھاض؟
•    أین یمكنني الحصول على لوالب منع الحمل؟

•    ھل توجد عیادة صحة جنسیة قریبة مني؟

یمكن للموظفین لدینا على خدمة الھاتف التحدث معك حول احتیاجاتك 
الخاصة بصحتك الجنسیة والتناسلیة وإیجاد الخدمات التي تناسبك.

األسئلة التي تطرح علینا بشكل متكرر ھي ما یلي:

یتوفر لدینا أیضا قاعدة بیانات على اإلنترنت خاصة بخدمات الصحة 
الجنسیة والتناسلیة في والیة فیكتوریا والتي یمكنك البحث فیھا من 

خالل موقعنا.

البحث عن خدمات الرعایة الصحیة

خدمات الرعایة الصحیة


