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តារាងព័ត៌៌មាននេះនះពិពណ៌៌នាអំំពីការថែ�ទាំរំំលូូត៌កូូនធម្មមតា ថែ�លូអាចថែ����លួូមួ្មយចំនួនអា��័យនេះលីូអំនកូផ្តតល់ូនេះ�វា និងកូថែនែង
ផ្តតល់ូនេះ�វា។

��នេះ�ទៃនការរំលូូត៌កូូន ការរំលូូត៌កូូននេះ�យនេះ��ីថ្នាំន ំ ការព�ងីកូមាត់៌�ូូន និងការ
នេះកា��ូូន (D&C)

ការព�ងីកូមាត់៌�ូូន និង
�នេះ�េញកូូន (D&E)

ការរំលូូត៌នេះ�យ
�ុវតិិ៌ភាព

នេះ�ម ះនេះផ្តេងនេះទៀត៌
��មា�់ការរំលូូត៌កូូន
��នេះ�ទនេះនះ

•  ថំ្នាំ�រំលំូតូកូូន •  នីតិវិធីិីរំលំូតូកូូន
•  កៀកូៀកៀរំ េតា
•  ការំរំលំូតូកូូនកៀ�យបូូម

•  នីតិវិធីិីរំលំូតូកូូន •  ការំរំលំូតូកៀ�យ
សម្រា�លូ
មុនកៀ�លូកូ�ណត់

•  ការំរំលំូតូកៀ�យ
សម្រា�លូ

នេះ�នេះពលូថែ�លូការ
រំលូូត៌កូូនអាចនេះធើីនេះ�
បាន

រំហូតូដល់ូ 11 សប្តាា ហូ ៍និង 
0 ថ្ងៃ�ៃរាប់ូចាប់ូ�ីថ្ងៃ�ៃដ�បូូងថ្ងៃន
ការំមកូរំដូវិចុុងកៀម្រាកាយរំបូស់
អំ្នកូ។

ជាធីមមតារំហូតូដល់ូ 14 សប្តាា ហូ៍
រាប់ូចាប់ូ�ីថ្ងៃ�ៃដ�បូូងថ្ងៃនការំមកូរំដូវិ
ចុុងកៀម្រាកាយរំបូស់អំ្នកូ។

ជាធីមមតាចាប់ូ�ី 14 សប្តាា ហូ៍
រាប់ូចាប់ូ�ីថ្ងៃ�ៃដ�បូូងថ្ងៃនការំមកូរំដូវិ
ចុុងកៀម្រាកាយរំបូស់អំ្នកូរំហូតូដល់ូ
កៀ�លូកូ�ណត់ម្រាសបូចុាប់ូ។

ជាធីមមតារំហូតូដល់ូ  
 កៀ�លូកូ�ណត់ម្រាសបូចុាប់ូ។

នេះតី៌មានអំើីនេះកីូត៌នេះ�ីងមុ្មន
នេះពលូរំលូូត៌កូូន

អំ្នកូផ្តាល់ូកៀសវាថែ�ទាំ�សខុភា�
នឹងផ្តាល់ូថំ្នាំ�ឱ្យយអំ្នកូថែដលូ
កៀ�ថ្នាំ Mifepristone និង 
Misoprostol កៀហូយីម្រា�ប់ូ
អំ្នកូ�ីរំកៀបូៀបូកៀម្រាបីូថំ្នាំ�ទាំ�ងកៀនះ។

អំ្នកូផ្តាល់ូកៀសវាថែ�ទាំ�សខុភា�អាចុ
ផ្តាល់ូថំ្នាំ�បូនទន់�ត់សូនូ (កៀបីូកូ
សូនូ) ឱ្យយអំ្នកូមុនកៀ�លូ
ដ�កៀណីរំការំ។

អំ្នកូផ្តាល់ូកៀសវាថែ�ទាំ�សខុភា�អាចុ
�ក់ូឧបូកូរំណ៍�ម្រាងីកូ�ត់សូនូ
កៀ�កូំងុ�ត់សូនូ (កៀបីូកូសូនូ) 
�ីរំបីូកៀ�ោ ង ឬបូោនុ្មាម នថ្ងៃ�ៃមនុកៀ�លូ
រំលំូតូកូូន កៀដីមូលីាត�ត់សូនូ
យឺតៗ និងកៀធីើីឱ្យយ�ត់សូនូទន់។ 
អំ្នកូ ក៏ូ ទទលួូ�ន ថំ្នាំ� កៀដីមូ ីកៀធីើី ឱ្យយ
�ត់សូនូ ទន់ ថែដរំ។

អាចុ�នការំកៀម្រាបីូថំ្នាំ� 
Mifepristone, 
Misoprostol និង/ឬ 
Pitocin កៀដីមូចីាប់ូកៀផ្តាីម
ដ�កៀណីរំការំការំងារំ។

នេះតី៌មានអំើីនេះកីូត៌នេះ�ីង
កូនុងអំំ�ុងនេះពលូរំលូូត៌
កូូន

ថំ្នាំ� បូញ្ឈឈប់ូ ការំ �ន ថ្ងៃផ្តទកៀ�ះ 
និង កៀធីើីឱ្យយ សូនូ ទកៀទ កៀ�ផ្តទះ 
ដូចុជា រំលូតូ កូូន ។ 

អំ្នកូនឹងតាម�នជាមួយអំ្នកូ
ផ្តាល់ូកៀសវាថែ�ទាំ�សខុភា�
រំបូស់អំ្នកូ (កៀ�យផ្ទាទ ល់ូ តាម
ទរូំស�ទ ឬកៀ�
មនទីរំ�ិកៀ�ធីន៍) កៀដីមូី
ម្រា�កូដថ្នាំ ការំរំលំូតូកូូន�ន
បូញ្ឈចប់ូ។

កូ�ណាត់បូ��ង់�ម្រាងីកូរំកៀលាងម្រាតវូិ
�ន�ក់ូចូុលូកៀ�កូំងុ�ត់សូនូ
រំហូតូដល់ូវាធី�លូមមកៀដីមូឱី្យយអំ្នកូ
ផ្តាល់ូកៀសវាថែ�ទាំ�សខុភា��ក់ូ
បូ��ង់កៀសាីងកាត់�ត់សូនូចូុលូ
កៀ�កូំងុសូនូ។

បូ��ង់ ម្រាតវូិ �ន ភាា ប់ូ ជាមួយ នឹង
�ោ សុីន បឺូត ថែដលូ អាចុលូបុូ បូ��ត់
ការំ �ន ថ្ងៃផ្តទកៀ�ះ កៀ�យ �មំៗ។ 
កៀ�យចុ�ណាយកៀ�លូថែតបូោុន្មាម ន
ន្មាទបីូោុកៀណាះ ះ។

កូ�ណាត់បូ��ង់�ម្រាងីកូរំកៀលាងម្រាតវូិ
�ន�ក់ូចូុលូកៀ�កូំងុ�ត់សូនូ
រំហូតូដល់ូវាធី�លូមមកៀដីមូឱី្យយអំ្នកូ
ផ្តាល់ូកៀសវាថែ�ទាំ�សខុភា��ក់ូ
បូ��ង់កៀសាីងកាត់�ត់សូនូចូុលូ
កៀ�កូំងុសូនូ។

បូ��ង់ ម្រាតវូិ �ន ភាា ប់ូ ជាមួយ នឹង
�ោ សុីន បឺូត ថែដលូ អាចុលូបុូ
បូ��ត់ ការំ �ន ថ្ងៃផ្តទកៀ�ះ កៀ�យ 
�មំៗ។ កៀ�យចុ�ណាយកៀ�លូថែត
បូោុន្មាម នន្មាទបីូោុកៀណាះ ះ។

កៀ�អាចុកៀម្រាបីូឧបូកូរំណ៍កៀផ្តេងកៀទៀត
កៀដីមូកីៀធីើីឱ្យយសូនូទកៀទទាំ�ងម្រាសងុ
ផ្តងថែដរំ។

ថំ្នាំ�កៀបីូកូ�ត់សូនូ និង
កូន្ត្រាន្មាា ក់ូសូនូ ថែដលូរំញុ
ថ្ងៃផ្តទកៀ�ះមកូខាងកៀម្រា�។

ថំ្នាំ� អាចុកៀលូបូក៏ូ�ន ចាក់ូ
តាម សរំថ្ងៃស ឬ
តាម ទាំើ រំ�សក៏ូ�ន។

ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋម៉ាសាឈូសិត
(MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH)

ត៌ារាងព័ត៌៌ម្មានអំំពីកូាររំលូូត៌កូូន



ក្រសួងជំនួយការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋម៉ាសាជូសេត (MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH)-
តារាងព័ត៌មានអំពីការរំលូតកូន
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��នេះ�ទៃនការរំលូូត៌កូូន ការរំលូូត៌កូូននេះ�យនេះ��ីថ្នាំន ំ ការព�ងីកូមាត់៌�ូូន និងការ
នេះកា��ូូន (D&C)

ការព�ងីកូមាត់៌�ូូន និង
�នេះ�េញកូូន (D&E)

ការរំលូូត៌នេះ�យ
�ុវតិិ៌ភាព

ផ្តលូរំខានទូនេះ� ការំចុុកូរំមួលូ�ច់ុដុ�កៀ�
ជុុំ�វិញិសូនូខំា�ង និង
ហូរូំឈាមអាចុ�ន
រំយៈកៀ�លូជាកៀម្រាចីុនកៀ�ោ ង។

កៀ�ា ខំនួ ចុកៀងាោ រំ កូោតួ រា�រំសួ 
ឈឺឺកូាលូ �នអារំមមណ៍
កៀខោយ ឬវិលិូមុខ ដួលូសនប់ំូ
រំយៈកៀ�លូ 24 កៀ�ោ ង។

អាចុ�នការំហូរូំឈាម
តិចុតួចុរំយៈកៀ�លូ 2 
សប្តាា ហូឬ៍កៀលីូសកៀនះ។

អំ្នកូនឹង�នការំចុុកូរំមួលូ�ច់ុដុ�
កៀ�ជុុំ�វិញិសូនូអ្ន�ឡុងុកៀ�លូ
កៀធីើីតាមនីតិវិធីិីកៀនះ។ ថំ្នាំ�បូ��ត់
ការំឈឺឺចាប់ូ (ការំកៀម្រាបីូថំ្នាំ �សឹឹកូ) 
អាចុកៀធីើីឱ្យយអំ្នកូកាន់ថែត�ន
ផ្ទាសកុូភា� បូោុថែនាអាចុ�ន
ហានិភ័័យកៀម្រាចីុន។

អំ្នកូអាចុ�នការំចុុកូរំមួលូ�ច់ុដុ�
កៀ�ជុុំ�វិញិសូនូ និងហូរូំឈាម
បូន្មាទ ប់ូ�ីកៀធីើីតាមនីតិវិធីិីកៀនះ។ 
អាចុ�នការំហូរូំឈាមតិចុតួចុ
រំយៈកៀ�លូ 2 សប្តាា ហូឬ៍កៀលីូស
កៀនះ។

អំ្នកូនឹង�នការំចុុកូរំមួលូ�ច់ុដុ�
កៀ�ជុុំ�វិញិសូនូអ្ន�ឡុងុកៀ�លូ
កៀធីើីតាមនីតិវិធីិីកៀនះ។ ថំ្នាំ�បូ��ត់
ការំឈឺឺចាប់ូ (ការំកៀម្រាបីូថំ្នាំ �សឹឹកូ) 
អាចុកៀធីើីឱ្យយអំ្នកូកាន់ថែត�ន
ផ្ទាសកុូភា� បូោុថែនាអាចុ�ន
ហានិភ័័យកៀម្រាចីុន។

អំ្នកូអាចុ�នការំចុុកូរំមួលូ
�ច់ុដុ�កៀ�ជុុំ�វិញិសូនូ និង
ហូរូំឈាមបូន្មាទ ប់ូ�ីកៀធីើីតាមនីតិវិធីិី
កៀនះ។ អាចុ�នការំហូរូំឈាម
តិចុតួចុរំយៈកៀ�លូ 2 សប្តាា ហូឬ៍
កៀលីូសកៀនះ។

ការំចុុកូរំមួលូ�ច់ុដុ�កៀ�
ជុុំ�វិញិសូនូខំា�ង។

ថំ្នាំ�បូ��ត់ការំឈឺឺចាប់ូ 
(ការំកៀម្រាបីូថំ្នាំ �សឹឹកូ) អាចុកៀធីើី
ឱ្យយអំ្នកូកាន់ថែត�ន
ផ្ទាសកុូភា� បូោុថែនាអាចុ�ន
ហានិភ័័យកៀម្រាចីុន។

ការំហូរូំឈាមអាចុ�ន
រំយៈកៀ�លូមួយសប្តាា ហូ ៍ឬ
កៀលីូសកៀនះ។

ទីតាងំ��មា�់នីតិ៌វធីិ កៀ�ផ្តទះ កៀ�មណឌ លូសខុភា� 
ឬមនទីរំកៀ�ទយ

កៀ�មណឌ លូសខុភា� 
ឬមនទីរំកៀ�ទយ

កៀ�មនទីរំកៀ�ទយ

ជនេះ�មី្ម�ថែ�លូអំនកូមាននេះ��ពីការរំលូូត៌កូូន 
អ្ននកអាចជ្រើ��ើសជ្រើរ �សបន្តតការមាន្តគភ៌និ្តងជ្រើធើើជាមាតាបិតាឬជ្រើរៀបចំផែ�ន្តការស�មាប់ការសំុំកូន្ត�សបចាប់។

នេះតី៌នេះពលូណាអាចរំលូូត៌កូូនបាននេះ�រ�ឋ Massachusetts 
អាយុុគភ៌មាន្តន័្តយុថាអ្ននកមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះយូុរបុ៉ណ្ណាា ។អ្ននកអាចមាន្តការរលូំូតកូន្តតាម�បជ្រើភទជ្រើ�េងៗគ្នាន ជ្រើ�តាមអាយុុគភ៌ខុសៗគ្នាន ៖

•  អ្ននកអាចរលូំូតកូន្តជ្រើ�យុជ្រើ�បើថាន រំហូូតដល់ូ11សប្តាត ហ៍ូនិ្តង0ផ្ទៃ�ៃចាប់ពើផ្ទៃ�ៃដំបូងផ្ទៃន្តការមករដូវចុងជ្រើ�កាយុរបស់អ្ននក។
•  អ្ននកអាចដំជ្រើណើ រការរលូំូតកូន្តឬរលូំូតកូន្តជ្រើ�យុសុវតិិភាពរហូូតដល់ូជ្រើពលូកំណត់�សបចាប់អា�ស័យុជ្រើលូើការសជ្រើ�មចចិតតរបស់អ្ននក
�តល់ូជ្រើសវានិ្តងកផែន្តែង�តល់ូជ្រើសវា។

•  មិន្តមាន្តការកំណត់អាយុុគភ៌ជ្រើដើមីើជ្រើធើើការរលូំូតកូន្តចំជ្រើ�ះពិការភាពពើកំជ្រើណើ តជាក់លាក់ណ្ណាមួយុរបស់គភ៌ឬ�បសិន្តជ្រើបើសុខភាព
ឬ�ើវតិរបស់អ្ននកមាន្តគភ៌សិិតកនងុជ្រើ�គ្នាះថាន ក់ជ្រើ�យុសារផែតមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះ។

ការ���់��ងការឈឺឺចា�់អំំ�ុងនេះពលូរំលូូត៌កូូន
•  ថាន បំំបាត់ការឈឺចាប់ដូចជាibuprofenអាច�ួយុដល់ូការចុករមួលូសាច់ដំុជ្រើ��ំុវញិសីនូ្ត។
•  ការជ្រើ�បើថាន សំន្តែប់�ួយុកាត់បន្តយិុការឈឺចាប់ជ្រើ�ជ្រើពលូអ្ននកជ្រើ�ដឹងខែួន្ត។ជ្រើ�យុចាក់វាចូលូជ្រើ�កនងុមាត់សីនូ្ត។
•  អាសូតអុ្នកសុើត�ួយុឱ្យយអ្ននកស�មាកនិ្តង�តល់ូឱ្យយអ្ននកកនងុទ�មង់ជាឧសំ័ន្តតាមរយុៈបំពង់ខយល់ូបាញ់ចូលូតាម�ចមុះ។
•  ការជ្រើ�បើថាន សំណំំក�មិតមធយមកាត់បន្តយិុការឈឺចាប់និ្តងជ្រើធើើឱ្យយអ្ននកងងុយុជ្រើគង។ជ្រើ�យុចាក់វាចូលូជ្រើ�កនងុសរផ្ទៃសឈាមផែវ ែន្តជ្រើ�ផ្ទៃដ(IV)។
•  ការជ្រើ�បើថាន សំន្តែប់ជាទូជ្រើ�បញ្ឈឈប់ការឈឺចាប់និ្តងជ្រើធើើឱ្យយអ្ននកសន្តែប់កនងុរយុៈជ្រើពលូខែើ។ជ្រើ�យុចាក់តាមIVឬកនងុទ�មង់ជាឧសំ័ន្ត
តាមរយុៈបំពង់ខយល់ូបាញ់ចូលូតាម�ចមុះ។

ផ្តលូវបិាកូ�៏កូ�ម្ម 
•  ការរលូំូតកូន្តជ្រើ�យុជ្រើ�បើថាន ំនិ្តងន្តើតិវធិើរលូំូតកូន្ត

– ការហូូរឈាមផែដលូ�តវូការការបញ្ឈូូលូឈាម
– ការឆ្លែងជ្រើមជ្រើ�គ
– ជាលិូកាមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះជ្រើ�ជ្រើសសសល់ូកនងុសីនូ្ត
– �បតិកមជំ្រើ�នឹ្តងថាន ំ
– បញ្ហាា កំណកឈាម



ក្រសួងជំនួយការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋម៉ាសាជូសេត (MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH)-
តារាងព័ត៌មានអំពីការរំលូតកូន
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•  ការព�ងើកមាត់សីនូ្តនិ្តងជ្រើកាសសីនូ្ត(D&C)ការព�ងើកមាត់សីនូ្តនិ្តងបជ្រើញ្ឈញូកូន្ត(D&E)និ្តងការរលូំូតជ្រើ�យុសុវតិិភាព
– ការរផែហូកមាត់សីនូ្តឬសីនូ្តឬរបួសដល់ូសរ ��ងគផែកីរៗជ្រើ�េងជ្រើទៀតកនងុជ្រើ�ះ។
– កនងុករណើ ដ៏ក�មន្តើតិវធិើរលូំូតកូន្តអាចនាំឱំ្យយមាន្តការវះកាត់ធំរមួទាំងំការកាត់សីនូ្តជ្រើចញ(ការយុកសីនូ្តជ្រើចញ)ឬរបួស
ជ្រើ�ះជ្រើវៀន្ត។អាចសាែ ប់ផែដលូជ្រើកើតជ្រើ�ើងតិចជាង1ដងកនងុចំជ្រើណ្ណាមការរលូំូតកូន្ត100,000ដងជ្រើហូើយុទាំបជាងអ្ន�តាសាែ ប់
ជ្រើ�យុសារការស�មាលូកូន្តដល់ូជ្រើ�10ដង។

ទាំក់ូទងអំនកូផ្តតល់ូនេះ�វាថែ�ទាំ�ុំខភាពរ��់អំនកូ ���ិននេះ�ីអំនកូមាន
•  ការហូូរឈាមខ្លាំែ ងំ
•  ការឈឺចាប់ឬភាពមិន្ត�សលួូផែដលូកាន់្តផែតអា�កក់ជ្រើ�ៗ
•  ជ្រើខោយុ�គនុ្តជ្រើ�ត ចជ្រើ�ោ រកោួតឬ�គរសួជ្រើលូើសពើ24ជ្រើម៉ាងបនាំៃ ប់ពើការរលូំូតកូន្ត
ជំនួយសាធារណ៌ៈ 
រដឋមិន្តអាចបដិជ្រើសធអ្ននកពើ�ំនួ្តយុសាធារណៈឬអ្នត�ិបជ្រើ��ន៍្តជ្រើ�េងជ្រើទៀតបាន្តជ្រើទ�បសិន្តជ្រើបើអ្ននកសជ្រើ�មចចិតតរលូំូតកូន្ត
ឬ�បសិន្តជ្រើបើអ្ននកសជ្រើ�មចចិតតបន្តតមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះ។ស�មាប់ព័ត៌មាន្តសតើពើសិទិិទទួលូបាន្តនិ្តងអ្នត�ិបជ្រើ��ន៍្តសូមទាំក់ទង�កសួង�ំនួ្តយុការផ្លាែ ស់បតូររដឋម៉ាសា�ូជ្រើសត(MassachusettsDepartmentofTransitionalAssistance)
https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance។

កំូណ៌ត់៌នេះពលូរំលូូត៌កូូន 
•  ជ្រើដើមីើផែសើងរកអ្ននក�តល់ូជ្រើសវារលូំូតកូន្តជ្រើ�យុសុវតិិភាពhttps://www.abortioncaremass.orgមាន្តបញ្ឈីើលូមោិតផ្ទៃន្តអ្ននក�តល់ូជ្រើសវា
កនងុមូលូ�ឋ ន្ត។

•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននក�តវូការ�ំនួ្តយុបផែន្តមិកនងុការផែសើងរកអ្ននក�តល់ូជ្រើសវាឬជ្រើ�ដល់ូការណ្ណាត់�ួបរបស់អ្ននកអ្ននកអាចទូរសពៃជ្រើ�
អ្ននកស�មបស�មលួូការរលូំូតកូន្តតាមរយុៈជ្រើលូខ(617)616-1636។

ការ�ង់�បាក់ូ��មា�់ការរំលូូត៌កូូន 
• MassHealthStandardនិ្តងMassHealthMCOsធានាំជ្រើលូើជ្រើសវារលូំូតកូន្ត។អ្ននក�តល់ូជ្រើសវាផែ�ទាំសុំខភាពរបស់អ្ននកនឹ្តងទូរសពៃ
ជ្រើ�MassHealthជ្រើដើមីើ�ែប់រងផ្ទៃ�ែជ្រើធើើ�បតិបតតិការ។

•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននកមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះរស់ជ្រើ�កនងុរដឋMassachusettsជ្រើហូើយុមិន្តមាន្តការធានាំ�ែប់រងជ្រើនាំះអ្ននកអាចទូរសពៃជ្រើ�
HealthCareforAllជ្រើដើមីើទទួលូបាន្តការធានាំ�ែប់រងតាមរយុៈជ្រើលូខ(800)272-4232។�តវូ�បាកដនិ្ត�យុ�បាប់ពួកជ្រើគថា
អ្ននកមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះដូជ្រើចនះ�កយសំុរបស់អ្ននកអាច�តវូបាន្តដំជ្រើណើ រការភាែ មៗ។ពួកជ្រើគអាច�ួយុអ្ននកបាន្តជ្រើទាំះបើជាអ្ននកមិន្តទាំន់្ត
សជ្រើ�មចចិតតថាជ្រើតើ�តវូបន្តតមាន្តផ្ទៃ�ៃជ្រើ�ះឬរលូំូតកូន្តក៏ជ្រើ�យុ។

•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននកមាន្តការធានាំ�ែប់រងឯក�ន្តសូមពិនិ្តតយជ្រើមើលូគជ្រើ�មាងធានាំ�ែប់រងរបស់អ្ននកឬអ្ននក�តល់ូជ្រើសវាផែ�ទាំសុំខភាពជ្រើដើមីើ
រកជ្រើមើលូថាជ្រើតើគជ្រើ�មាងរបស់អ្ននកធានាំ�ែប់រងជ្រើលូើជ្រើសវារលូំូតកូន្តផែដរឬជ្រើទ។

•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននក�តវូការ�ំនួ្តយុកនងុការបង់�បាក់ជ្រើដើមីើរលូំូតកូន្តរបស់អ្ននកសូម�បាប់អ្ននក�តល់ូជ្រើសវាផែ�ទាំសុំខភាពរបស់អ្ននកឱ្យយដឹងភាែ មៗ។
ពួកជ្រើគអាច�ួយុអ្ននកផែសើងរក�ំនួ្តយុហិូរញ្ឈញវតិុនិ្តងភីាប់អ្ននកជ្រើ�កាន់្តមូលូនិ្តធិរលូំូតកូន្តជាតិនិ្តងមូលូ�ឋ ន្តផែដលូ�ួយុមនុ្តសេ
បង់�បាក់រលូំូតកូន្ត។

អំនីតិ៌ជន និងការរំលូូត៌កូូន
•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននកមាន្តអាយុុចាប់ពើ16ឆ្នាំន ជំ្រើ�ើងជ្រើ�អ្ននកមាន្តសិទិិ�សបចាប់កនងុការជ្រើ��ើសជ្រើរ �សនិ្តងយុល់ូ�ពមស�មាប់ការរលូំូតកូន្ត
ជ្រើ�យុខែួន្តឯង។អ្ននកមិន្ត�តវូការការយុល់ូ�ពមពើឪពុកមាត យុឬអាណ្ណាពាបាលូជ្រើទ។

•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននកមាន្តអាយុុជ្រើ�កាម16ឆ្នាំន ំជ្រើហូើយុជ្រើរៀបការជា�សតើជ្រើមម៉ាយុផែលូងលូះគ្នាន ឬអ្នន្តើតិ�ន្តផែដលូមិន្តជ្រើ�ជ្រើ�កាមអាណ្ណាពាបាលូ
ជ្រើនាំះអ្ននកមាន្តសិទិិ�សបចាប់កនងុការជ្រើ��ើសជ្រើរ �សនិ្តងយុល់ូ�ពមរលូំូតកូន្តជ្រើ�យុខែួន្តឯង។

•  �បសិន្តជ្រើបើអ្ននកមាន្តអាយុុជ្រើ�កាម16ឆ្នាំន ំជ្រើហូើយុមិន្តបំជ្រើពញតាមលូកខខណឌ ខ្លាំងជ្រើលូើជ្រើនាំះអ្ននកមាន្ត�ជ្រើ�មើសពើរ៖

1.  អ្ននកអាចនាំឪំពុក/មាត យុឬអាណ្ណាពាបាលូ�សបចាប់ណ្ណាមាន ក់ជ្រើដើមីើ�តល់ូការយុល់ូ�ពមរបស់គ្នាត់ស�មាប់ការសជ្រើ�មចចិតតរបស់អ្ននក។

2.  ជ្រើ��កមអាចយុល់ូ�ពមឱ្យយអ្ននកជ្រើ��ើសជ្រើរ �សការរលូំូតកូន្តជ្រើ�យុមិន្តចាបំាច់�បាប់ឪពុកមាត យុឬអាណ្ណាពាបាលូ។អ្ននកស�មបស�មលួូ
ការចូលូដំជ្រើណើ រការរលូំូតកូន្តអាចភីាប់អ្ននកជ្រើ�ជ្រើមធាវ�ជ្រើ�យុឥតគិតផ្ទៃ�ែ។ជ្រើមធាវ�នឹ្តងជ្រើរៀបចំការណ្ណាត់�ួបរបស់អ្ននកជាមួយុជ្រើ��កម
និ្តង�ួយុអ្ននកកនងុដំជ្រើណើ រការជ្រើន្តះ។អ្ននកស�មបស�មលួូការរលូំូតកូន្តអាចទាំក់ទងបាន្តតាមជ្រើលូខ(617)616-1636។

https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance
https://www.abortioncaremass.org

