
 

 

 

ការពន្លូតកូន្ 
 

ការពន្លូតកូន្ (ឬការបញ្ច ប់មាន្ផ្ទៃព ោះ) ពកើតមាន្ព ើងពពលណាមាន្ផ្ទៃព ោះត្តវូបាន្បញ្ច ប់ពោយពេតនា 

• ការពន្លូតកូន្គឺជាការត្របេាបព់ៅកនុងរដ្ឋវេិថូពរៀ។ 
• ការពន្លូតកូន្មាន្ពើរត្បពេទ៖ ការវោះកាត ់ និ្ង ការពត្បើថ្ន ាំពពទយ។ ត្បពេទទាំងពើរមាន្រុវតថិភាព និ្ងអាេទុកេិតតបាន្។ 
• ពៅកនុងរដ្ឋវេិថូពរៀ អ្នកអាេមាន្ការពន្លូតកូន្ពោយការពត្បើថ្ន ាំពពទយរហូតដ្លត់្បាាំបនួ្របាត ហ៍ផ្ន្ការមាន្ផ្ទៃព ោះ('ការមាន្ផ្ទៃព ោះ')។ 
អ្នកអាេមាន្ការពន្លូតកូន្ពោយការវោះកាត ់ចាបព់ើត្បហហល៦របាត ហ៍ផ្ន្ការមាន្ផ្ទៃព ោះ។ 

• មាន្កហន្លងរុវតថិភាពហដ្លអាេេូលពៅរហូតដ្ល១់៥០ហ ៉ែត្ត ពៅជុាំវញិតាំបន្គ់លើនិ្កពន្លូតកូន្កនុងរដ្ឋវេិថូពរៀ។ ពន្ោះមាន្ន្យ័ថ្ អ្នកអាេេូល ឬចាក 
ពេញពើគលើនិ្កពោយគ្មា ន្ន្រណាមាន ក់ពាយា រ ាំខាន្អ្នក។ 

• ពវជជបណ្ឌិ តហដ្ល ិន្េងព់ វ្ើការពន្លូតកូន្ ត្តូវបញ្ជូ ន្អ្នកពៅឱ្យពវជជបណ្ឌិ តមាន កព់ទៀតហដ្ល ិន្ជាំទរនឹ់្ងការទតលព់ត័ម៌ាន្ និ្ងពរវាក ាពន្លូតកូន្។ 
• ទលវបិាក ង្ន្់ ង្រផ្ន្ការពន្លូតកូន្គឺកត្ មាន្ណារ់។ ត្បរិន្ពបើអ្នកត្ពួយបារ ភអ្ាំពើរុខភាពរបរអ់្នកបនាៃ បព់ើការពន្លូតកូន្ រូ ហរវងរកជាំន្យួហទនក 
ពវជជសាស្ររត។ 

• ត្បរិន្ពបើអ្នកគិតអ្ាំពើការពន្លូតកូន្ ពហើយេងប់ាន្ព័តម៌ាន្អ្ាំពើការពន្លូតកូន្ និ្ងពរវាក ាហដ្លអាេរកបាន្ពៅរដ្ឋវេិថូពរៀ អ្នកអាេហរវងរកពៅតា  
វុបិផ្រថ ៍1800myoptions.org.au ឬពៅទូររព័ៃ 1800MyOptions ពលខ 1800 696 784។ 

ការពត្បៀបព្ៀបការពន្លូតពោយពត្បើថ្ន ាំពពទយ និ្ងការវោះកាត ់

 ការពន្លូតកូន្ពោយពត្បើថ្ន ាំពពទយ ការពន្លូតកូន្ពោយការវោះកាត ់
ពតើពន្ោះជាន្ើតិវ ិ្ ើត្បពេទណា? •  ិន្វោះកាត ់ហដ្លត្រពដ្ៀងគ្មន នឹ្ងការរលូតកូន្ 

• ត្តូវពលបថ្ន ាំត្គ្មបរ់ត្មាបន់្ើតិវ ិ្ ើពន្ោះ 
• ន្ើតិវ ិ្ ើវោះកាត ់ជា្ ាតាជា យួការចាកថ់្ន ាំរពឹក 

ពតើវាមាន្ត្បរិទធភាពដូ្េព តេ
ហដ្រ? 

• ទទលួបាន្ពជាគជយ័ពើ៩៥ ពៅ៩៨ភាគរយ 
• ត្បហហលពើរ ពៅ ត្បាាំភាគរយផ្ន្ស្ររតើ ត្តូវពលបថ្ន ាំត្គ្មប ់
បហន្ថ  ឬន្ើតិវ ិ្ ើវោះកាតតូ់េ យួពដ្ើ បើបញ្ចបក់ារ 
ពន្លូតកូន្ 

• ទទលួបាន្ពជាគជយ័៩៨ភាគរយ 

ពតើមាន្ពរវាក ារុខភាពអ្វើខលោះ 
ហដ្លទតលឱ់្យ? 

ពិនិ្តយពៅតា វុបិផ្រថ៍ 1800MyOptions.org.au 
ជពត្ ើររ ួមាន្៖ 
• ពវជជបណ្ឌិ តពាបាលពោគទូពៅ 
• ពរវាក ារុខភាពរហគ ន្៍ 
• គលើនិ្កពន្លូតកូន្ឯកជន្ និ្ង ន្ៃើរពពទយ 
•  ន្ៃើរពពទយសាធារណ្ៈ 
• តា រយៈ ‘telehealth’ ហដ្លជាការពិពត្គ្មោះពយាបល ់
តា ទូររព័ៃ ពោយមាន្ការព វ្ើពតរតបញ្ជជ កព់ើការមាន្ 
ផ្ទៃព ោះបាន្ព វ្ើព ើងពៅកនុងតាំបន្់ 

ពិនិ្តយពៅតា វុបិផ្រថ៍ 1800MyOptions.org.au 
ជពត្ ើររ ួមាន្៖ 
•  ន្ៃើរពពទយសាធារណ្ៈ 
•  ន្ៃើរពពទយឯកជន្ 

• គលើនិ្កឯកជន្ពពលផ្ថង 
 



 

Abortion - Khmer 

 ការពន្លូតកូន្ពោយពត្បើថ្ន ាំពពទយ ការពន្លូតកូន្ពោយការវោះកាត ់
ពតើវាពកើតមាន្ព ើងពៅទើណា? ការពិពត្គ្មោះពវជជសាស្ររតគឺព វ្ើពៅគលើនិ្ក ឬតា រយៈ 

telehealth (តា ទូររព័ៃ) ពហើយការពន្លូតកូន្ពកើត 
ព ើងពៅទៃោះ ឬពៅកនុងសាថ ន្ភាពហដ្លត្រពដ្ៀងគ្មន ។ 

ពៅ ន្ៃើរពពទយ ឬ ន្ៃើរវោះកាតព់ពលផ្ថង 

ពតើវាត្តវូការរយៈពពលប៉ែុនាា ន្? បនាៃ បព់ើការពលបថ្ន ាំត្គ្មប់ទើ យួ ការពលបថ្ន ាំត្គ្មបព់លើក 
ទើពើរត្តូវព វ្ើព ើងកនុងរយៈពពល២៤ ពៅ៤៨ពមា៉ែ ងពត្កាយ 
 ក ពហើយជា ្យ ការពន្លូតកូន្នឹ្ងពកើតមាន្ព ើងពើបួន្ 
ពៅត្បាាំ យួពមា៉ែ ង បនាៃ បព់ើពពលពនាោះ ក  

ជា្ ាតា រហូតដ្លព់ៅ១៥នាទើរត្មាបន់្ើតិវ ិ្ ើ បូកនឹ្ង 
ពពលពរៀបេាំ និ្ងការពងើបព ើងវញិហដ្លមាន្រយៈពពល 
ពើរបើពមា៉ែ ង 

ពតើការពន្ោះពកើតព ើងកនុង 
ដ្ាំណាកក់ាលផ្ន្ការមាន្ 
ផ្ទៃព ោះ យួណា? 

ចាបព់ើពពលហដ្លការមាន្ផ្ទៃព ោះអាេត្តូវបាន្ពគព ើល 
ព ើញពៅកនុងអ្លត់្តាពសាន្ ពហើយរហូតដ្លក់ារមាន្ 
ផ្ទៃព ោះ៩របាត ហ៍ 

មាន្រុវតថិភាពបាំទុត ពហើយជាទូពៅបាំទុត គឺត្តូវព វ្ើពៅ 
េពនាល ោះ៦ និ្ង១២របាត ហ៍ 

 ិន្រូវមាន្ (ពហើយមាន្ពរវាក ាតិេតេួទតល់ជូន្) 
កនុងអ្ាំ ុងដ្ាំណាកក់ាលពត្កាយផ្ន្ការមាន្ផ្ទៃព ោះ 

ពតើមាន្ការហូរឈា ពទ? ការហូរឈា អាេមាន្រយៈពពលជា ្យ ពើ១០ ពៅ 
១៦ផ្ថង 

ការហូរឈា ពកើតមាន្ខុរៗគ្មន រវាងស្ររតើ ពហើយអាេតិេ 
ឬ ង្ន្់ 

វាអាេបន្តអ្ររ់យៈពពលជាពត្េើន្របាត ហ៍ ពហើយ ិន្ 
អាេទយទុកបាន្ និ្ង ិន្ពទៀងទត់ 

ពតើវាអ្រត់ផ្ លប៉ែុនាា ន្? ទកទ់ងជា យួអ្នកទតលព់រវាក ា រត្មាបព់ត័ម៌ាន្អ្ាំពើ 
ការេាំណាយ 

ទកទ់ងជា យួអ្នកទតលព់រវាក ា រត្មាបព់ត័ម៌ាន្អ្ាំពើ 
ការេាំណាយ 

ពតើការពន្ាកាំពណ្ើ តអាេចាប ់
ពទតើ ពៅពពលណា? 

ទត្ ងភ់ាគពត្េើន្ផ្ន្ការពន្ាកាំពណ្ើ តអាេចាបព់ទតើ ភាល  ៗ 
ឬឆាបប់នាៃ ប់ពើការពន្លូតកូន្ពោយពត្បើថ្ន ាំ 

ទត្ ងភ់ាគពត្េើន្ផ្ន្ការពន្ាកាំពណ្ើ តអាេចាបព់ទតើ ពៅ
ផ្ថងដូ្េគ្មន នឹ្ងការពន្លូតកូន្ពោយការវោះកាត ់

ព័ត៌មាន្បហន្ថ  
តាោងពត័ម៌ាន្ពន្ោះគឺជាតាោងព័តម៌ាន្ យួកនុងេាំពណា តាោងពត័ម៌ាន្បើ អ្ាំពើការពន្លូតកូន្ហដ្លមាន្ោកព់ៅកនុងពរៀវពៅ Health Translations 
Directory។ រូ ព ើលទងហដ្រ: 
• ន្ើតិវ ិ្ ើពន្លូតកូន្ - ពោយការពត្បើថ្ន ាំពពទយ 
• ន្ើតិវ ិ្ ើពន្លូតកូន្ - ពោយការវោះកាត។់ 
 

កហន្លងពដ្ើ បើទទលួបាន្ជាំន្យួ   
 1800 my options ទូររព័ៃ 1800 696 784  អ្នកបកហត្បភាសា 131450 
 ពវជជបណ្ឌិ តរបរអ់្នក 
 ហទន្ការត្គួសារ វេិថូពរៀ  ទូររព័ៃ (03) 9257 0100  ឬការពៅឥតគិតផ្ថល 1800 013 952 
 ពរវាក ារុខភាពរហគ ន្៖៍ https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-

health/community-health-directory 
 ហខែទូររព័ៃជាំន្យួ ការមាន្ផ្ទៃព ោះ ការរត្មាលកូន្ និ្ងទរក 1800 882 436 

អ្នុ្ញ្ជា ត និ្ងពបាោះពុ ពទាយពោយរោឋ េិបាលរដ្ឋវេិថូពរៀ 1 Treasury Place, Melbourne។ 
© រដ្ឋវេិថូពរៀ ត្ករងួរុខភាព និ្ងពរវាក ា នុ្រែ  ហខ កោ ឆាន ាំ២០១៩ 
អាេទទលួយកបាន្ពៅតា វុបិផ្រថ៍  <http://healthtranslations.vic.gov.au/> 

https://www.1800myoptions.org.au/
tel:1800696784
https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community-health-directory
https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community-health-directory
http://healthtranslations.vic.gov.au/

