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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ. ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ
(ਸਰਕਾਰੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਬੰਦ)

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱ ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ:
instagram.com/1800myoptions
facebook.com/1800MyOptionsf

1800 My Options ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਪ� ਾਪਤ 
Women’s Health Victoria (ਵੂਮੇਨਸ ਹੈਲਥ ਿਵਕਟੋਰੀਆ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ।

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 
ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ  ਿਵਸਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ 
ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰਤਾਂ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਵੀ 
ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਿਬਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱ�ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਪਣੇ ਵਲਂੋ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਿਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
•    ਗਰਭਿਨਰੋਧ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪਾਂ (ਗਰਭਪਤਾ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ 

ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
•    ਉਨ� ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਨ� ਾਂ ਉੱ�ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਤ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਸਂੈਕੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਇਨ� ਾਂ 
ਿਵੱਚ ਜੀ.ਪੀ., ਕਮਯੁਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸਂੇਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) – ਤਾਂ 
ਜੋ ਉਨ� ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਮੇਲ 
ਖਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਹਰ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱ�ਤੇ ਸਭ ਤਂੋ 
ਤਾਜੇ ਪ�ਮਾਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ
1800 My Options ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਂੇ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਨਰੋਧ ਅਤੇ ਗਰਭਪਤਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਗਰਭ 
ਅਵਸਥਾ ਿਵਕਲਪ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਿਸਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ।

ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 1800 My Options ਉੱ�ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 
ਔਨਲਾਇਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੰੂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱ�ਤੇ ਵੀ ਰੇਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•    ਮਂੈ ਗਰਭਪਾਤ ਿਕੱਥਂੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
•    ਮੈਨੰੂ IUD ਿਕੱਥਂੋ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•    ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਜਦੀਕ ਕੋਈ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਜਨਨ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਲ ਖਾਉਦਂੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਤਂੋ ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਅਤੇ ਪ�ਜਨਨ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਇਨ 
ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਉੱ�ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ


