Punjabi | ਪੰ ਜਾਬੀ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :

1800 696 784

ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ. ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ
(ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਬੰ ਦ)
13 14 50
1300 555 727
relayservice.gov.au

1800myoptions.org.au
info@1800myoptions.org.au
ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋ ਲੋ ਕਰੋ :

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਨਰੋ ਧ,
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ
ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋ ਜ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

instagram.com/1800myoptions
f facebook.com/1800MyOptions

1800 My Options ਿਵਕਟੋ ਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ
Women’s Health Victoria (ਵੂਮੇ ਨਸ ਹੈ ਲਥ ਿਵਕਟੋ ਰੀਆ) ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੇ ਵਾ ਹੈ ।

1800 696 784
1800myoptions.org.au
info@1800myoptions.org.au

ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰੋ

ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਵਕਟੋ ਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਅਧਾਰਤ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰ ਤਰ ਫੋ ਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ
ਮੁਫਤ ਸੇ ਵਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਿਵਸਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ
ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਲ ਇਹ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋ ਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰਤਾਂ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਏ ਵੀ
ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਿਬਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਵਲੋ ਂ ਪੂਰੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
• ਗਰਭਿਨਰੋ ਧ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ (ਗਰਭਪਤਾ ਸਮੇ ਤ) ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ
ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਉੱ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਮੈ ਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਖੋ ਜ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ
1800 My Options ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇ ਂ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਨਰੋ ਧ ਅਤੇ ਗਰਭਪਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ, ਗੈ ਰ-ਿਨਰਦੇ ਸ਼ਕ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਿਵਕਲਪ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇ ਿਸਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਿਕਵੇ ਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਫੋ ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰ ਜਨਨ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇ ਲ ਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਤੋ ਂ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਮੈ ਂ ਗਰਭਪਾਤ ਿਕੱ ਥੋ ਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਮੈ ਨੂੰ IUD ਿਕੱ ਥੋ ਂ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
• ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਨਜਦੀਕ ਕੋ ਈ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ ?
ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਿਵਕਟੋ ਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਜਨਨ ਿਸਹਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਔਨਲਾਇਨ
ਡਾਟਾਬੇ ਸ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਉੱ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਤ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਵਕਟੋ ਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਸੈ ਂਕੜੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਇਨ੍ਹ ਾਂ
ਿਵੱ ਚ ਜੀ.ਪੀ., ਕਮਯੁਿਨਟੀ ਹੈ ਲਥ ਸੇ ਂ ਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇ ਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) – ਤਾਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਮੇ ਲ
ਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਹਰ ਖੋ ਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਂ
ਤਾਜੇ ਪ੍ਰ ਮਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ।

ਿਸਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਵਧੀਆ
ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 1800 My Options ਉੱ ਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਔਨਲਾਇਨ ਡਾਟਾਬੇ ਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਸਾਡੀ ਸੇ ਵਾ ਉੱ ਤੇ ਵੀ ਰੇ ਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

