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நீங்கள் க�த்தைட, 

கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வ�கள்

அல்ல� பா�யல்

�காதாரம் பற்�ய

தகவல்கைளத் ேத��ன்�ர்களா?
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எம்ைமத் 
ெதாடர்�ெகாள்�ங்கள்:

�ங்கள் �தல் ெவள்ளி வைர, �.ப 10 – �.ப 4 
வைர
(ெபா����ைற நாடக்ளில் �டப்பட�்�க்�ம்)

ச�க ஊடகங்களில் எம்ைமப் �ன்ெதாட�ங்கள்:

instagram.com/1800myoptions
facebook.com/1800MyOptionsf

1800 My Options, ெபண்களின் �காதாரம் �க்ேடாரியா 
(Womenʼs Health Victoria) �ன் ஒ� ேசைவயா�ம்,

�க்ேடாரிய அரசால் நி�யளிக்கப்ப�வ�.

Tamil | த�ழ்



நாம் யார்
நாம் �க்ேடாரியா�ல் அைமந்�ள்ள ஒ� �யா�னமான 
ெதாைலேப� இைணப்� மற்�ம் இைணயத்தளம் ஆ�ம். எம�
இலவசேசைவயான�, அந்தரங்கமான�ம்  அ�ப்�ராயம் 
ெகாள்வைதத் த�ரப்்ப�மா�ம். கரப்்பத்ைதத் ெதாடரவ்தா 
க�க்கைலப்� ெசய்வதா எனத்�ரம்ானிக்�ம் உரிைம 
ெபண்க�க்� உள்ள� என நா�ம் நம்��ேறாம். 
எமக்�வ�ம் அைனத்�த் ெதாைலப்ேப� அைழப்�கைள�ம் 
ெபண்கேள ஏற்�ன்றாரக்ள். அத்�டன், எம்�ைடய அைனத்� 
ெமா�ெபயரப்்பாளாரக்�ம் ெபண்கேள ஆவர.் ேம�ம், நீங்கள் 
��ம்�க்ேகடட்ால் எங்களால் ��ந்தவைர ெபண் 
ம�த்�வரக்ைள உங்க�க்காகத் ேத�த்த�ேவாம்.

எப்ப� எம்மால் உதவ ���ம்

நாம் வழங்�வ�:

•    க�த்தைட, க�த்தரிப்பதற்கான வ�கள் (க�க்கைலப்� 
உடப்ட) மற்�ம் பா�யல் �காதாரம் பற்�ய தகவல்கள்

•    நீங்கள் ெசல்லக்��ய ேசைவகள் பற்�ய தகவல்கள்

நாம் ம�த்�வ, சடட் அல்ல� நி� அ��ைர அல்ல� 
ஆேலாசைன வழங்�வ�ல்ைல.

எம� நி�ணத்�வம்
நாம் �க்ேடாரியா எங்�ம் �ற்�க்கணக்கான ேசைவக�டன் 
�டட்ாக ேவைல ெசய்�ன்ேறாம் (ெபா� ம�த்�வரக்ள் (GPs), 
ச�க �காதார ைமயங்கள், ம�த்�வமைனகள் மற்�ம் 
ம�ந்தகங்கள் உள்ளடங்கலாக) - உங்கள் ேதைவக�க்� �கப் 
ெபா�த்தமான ேசைவகைளத் ேத�த்த�வதற்காக.
நாம் வழங்�ம் தகவல்கள் இன்ைறய ேத�க்� �க�ம் 
��தாகக் �ைடக்�ம்  நி�ணத்�வ ஆய்�ச ்சான்�கைள 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்டைவ.

ேத�வ� இல�வான�
1800 My Options இைணத்தளமான� நீங்கள் இயன்றள� ேநரத்ைத 
ெசல�ட�் ேசைவகைளத் ேதட உங்க�க்� இடமளிக்�ம். 
க�த்தைட மற்�ம் க�க்கைலப்�ச ்ேசைவ வழங்�னரக்ள், 
ேநர�யற்ற க�த்தரிப்� வ�கள் பற்�ய ஆேலாசகரக்ள் ேபான்ற 
ேசைவகள் மற்�ம் ம�ந்தகங்கள் ேபான்றவற்ைற நீங்கள் 
ேதட���ம்.

�காதாரத் ெதா�ல் 
வல்�னர்க�க்�ச ்�றப்பான�
�காதார ெதா�ல்வல்�னரக்ள் 1800 My Options க்� 
அைழக்கலாம் அல்ல� அவரக்�ைடய ேநாயாளரக்ளின் 
ேதைவையப் �ரத்்�ேசய்யக்��ய ேசைவகைள எம� 
நிகழ்நிைல தர�த்தளத்�ல் (online database)  ேதடலாம்.
�காதாரப் பணியாளரக்ள், எம� ேசைவக்� ேநர�யாக 
ேநாயாளரக்ைளப் பரிந்�ைரக்க�ம் இய�ம்.

•    எங்ேக நான் க�க்கைலப்� ெசய்ய ���ம்?

•    எங்ேக நான் ஒ� IUDையப் ெபற ���ம்?

•    எனக்� அ��ல் ஒ� பா�யல் �காதார ��சை்சயகம் 
உள்ளதா?

உங்கள் இனப்ெப�க்க மற்�ம் பா�யல் �காதாரத் ேதைவகள் 
மற்�ம் உங்க�க்�ப் ெபா�த்தமான ேசைவகைளக் 
கண்���ப்ப� பற்� எம� ெதாைலேப�ப் பணியாளரக்ள் 
உங்க�டன் ேபச���ம்.
எம்�டம் ெபா�வாகக் ேகடக்ப்ப�ம் ேகள்�களில் 
உள்ளடக்�வன:

�க்ேடாரியா�ல் உள்ள பா�யல் மற்�ம் இனப்ெப�க்க 
�காதார ேசைவகள் பற்�ய தகவல்கைள உள்ளடக்�ய மற்�ம் 
எம� இைணத்தளத்�ன் ஊடாக நீங்கள் தகவல்கைளத் 
ேதடக்��ய நிகழ்நிைலத் தகவல்தள�ம் (online database) 
எம்�டம் உள்ள�.

�காதாரப் பராமரிப்�ச ்ேசைவக�க்கான ேதடல்

�காதாரப் பராமரிப்�ச ்ேசைவகள்


