
មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះមែ�នពោះ�?   
ការពោះ�ះស្រា�យជា�ួយនឹង
ជពោះស្រា�ើសរបស់អ្ននក   

កូូនសៀ�ៀវសៀ�សៀនះគឺឺ�ម្រា�ប់់អ្ននកូដែ�ល�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ 
មិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូ សៀ�ើយមិិនម្រាបាកូ�ថាម្រា�ូវសៀ�ើើអ្នើ�។



�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដែមិនសៀទុ?   4

ការ�ឹងថាអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ   4

ការសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�ចិិញឹឹ្ចឹមិកូូន   7

ការប់នតការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ និង�ំុ�កូូន ឬការចិិញឹឹ្ចឹមិ 
សៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិ    10

ការរ �លូ�កូូន    12

ការពុនារកូ�សៀ�ើ �   18

ការពិុភាកូាជាមួិយផ្ទៃ�គូឺរប់�់អ្ននកូ�ក់ូព័ុនធនឹងការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ   21

�ុវ�ិិភាពុកូនុងទុ�នាក់ូទុ�នងរប់�់អ្ននកូ   22

ការសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត   23

សៀ�ើខ្ញុំំុ��នអារមិំ�៍យ៉ាាងណាចិ�សៀ�ះ   25

ចិ��ុចិដែ�លម្រា�ូវពិុចារណា   26

ទុ�នាក់ូទុ�នង និងប់ណាា ញ��ម្រាទុ   27

ការថ្លឹឹឹងដែថ្លឹឹង��់ំចិ�់   28

ព័ុ�៌�នពុ��នធាន និងការប់ញូូ្ចឹន   30

តារាងមាតិកា

2



មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះមែ�នពោះ�? 
ការពោះ�ះស្រា�យជា�ួយនឹងជពោះស្រា�ើសរបស់អ្ននក
កូូនសៀ�ៀវសៀ�សៀនះគឺឺ�ម្រា�ប់់អ្ននកូដែ�ល�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះមិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូ (ឬអ្ននកូ

ដែ�លើួយ��ម្រាទុពួុកូសៀគឺ) សៀ�ើយមិិនម្រាបាកូ�ថាម្រា�ូវសៀ�ើើអ្នើ�។ វា�តល់ឱ្យយអ្ននកូនូវ

ព័ុ�៌�នអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�ជាសៀម្រាចិើនដែ�ល�ន�ម្រា�ប់់អ្ននកូ។ វាសៀរៀប់រាប់់អ្ន�ពុ�សៀរឿង

មួិយចិ�នួនដែ�លម្រា�ូវពិុចារណា �ូចិជាកូដែនឹងដែ�លម្រា�ូវរកូើ�នួយ��ម្រាទុ និង

ឧប់កូរ�៍សៀ�ើមិី�ើួយកូនុងការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូ។

សៀយើងយល់ថាការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះអាចិសៀកូើ�សៀ�ើងសៀ�កូនុងសិ្ថានភាពុខុ្ញុំ�ៗ�ន  

សៀ�ើយទុ�នាក់ូទុ�នង និងចិ�សៀ�ះ�ឹងដែ�លមិនុ�ស�នលកូខ�ៈសៀ�ទុចិម្រាមិះះ និង/

ឬរ�់សៀ�ជាមួិយមិនុ�សដែ�ល�នចិរ�ិលកូខ�ៈខុ្ញុំ�ពុ�សៀ�ទុអាចិនឹង

�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�យមិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូ។ 

កូូនសៀ�ៀវសៀ�សៀនះគឺឺ�ម្រា�ប់់អ្ននកូដែ�ល�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។ មិតង�ា ល សៀយើងសៀម្រាប់ើ�កូយ 

‘ស្ត្រី�ត�’ �ម្រា�ប់់មិនុ�សដែ�ល�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ និង ‘បុ់រ�’ �ម្រា�ប់់បុ់គឺគល

សៀ�សងសៀទុៀ�ដែ�ល�ក់ូព័ុនធនឹងការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។ សៀយើងទុទួុលស្ថាគ ល់ថាសៀនះជា

ការសៀ�ើើឱ្យយ�នលកូខ�ៈទូុសៀ� សៀ�ើយនឹងមិិនម្រា�ឹមិម្រា�ូវ�ម្រា�ប់់ម្រាគឺប់់�ន សៀទុ។

ការដឹឹងថាអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ
�ញ្ញាា ផ្ទៃនការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះអាចិរមួិ�ន ការបា�់រ�ូវ ការ�នអារមិំ�៍ឈឺឺ 

(ចិសៀ�ោ រ) ឬ កូោួ� ឈឺឺសៀ�ះ ឬសៀ�ើងសៀ�ះ និង�នអារមិំ�៍វលិមុិខ្ញុំ ឬ

អ្ន�់កូ�ឹ�ង។ មិិនដែមិនមិនុ�សទាំ�ងអ្ន�់ដែ�ល�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ�ុទុធដែ��ន�ញ្ញាា

ទាំ�ងសៀនះសៀទុ។ វាជាការលោដែ�លម្រា�ូវសៀ�ើើសៀ��តផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូមិកូរ�ូវយឺ�

ជាងមួិយ�បាត �៍។ រយៈសៀពុលផ្ទៃនការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះរប់�់អ្ននកូម្រា�ូវបានវា�់

ចាប់់ពុ�ផ្ទៃថ្លឹៃ��បូ់ងផ្ទៃនការមិកូរ�ូវចុិងសៀម្រាកាយរប់�់អ្ននកូ។
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ការពោះ�ើើពោះតសតផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ  
ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូគិឺ�ថាអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ វាជាសៀរឿង��ខាន់ដែ�លម្រា�ូវសៀ�ើើសៀ��តសៀ�ើមិី�

ប់ញូ្ញាក់ូពុ�ការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។ ការសៀ�ើើសៀ��តផ្ទៃ�ៃសៀ�ះអាចិសៀ�ើើសៀ�ើងសៀ�យសៀម្រាប់ើ

��ណាកូទឹុកូសៀនាមិ ឬ��ណាកូឈាមិ។ អ្ននកូអាចិទិុញម្រាប់�ប់់សៀ��តផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

តាមិរយៈទឹុកូសៀនាមិពុ�ឱ្យ�ថ្លឹសិ្ថាន ឬ�ារទុ�សៀនើប់ សៀ�ើយសៀ�ើើតាមិការដែ�នា�សៀ�

សៀលើកូញឹ្ចឹប់់។ ការសៀ�ើើសៀ��តសៀនះក៏ូអាចិសៀ�ើើសៀ�ើងសៀ�សៀពុទុយើ�ងឺទូុសៀ� 

មិ�ឌ ល�ុខ្ញុំភាពុស្ត្រី�ត� គឺឹ�និកូសៀរៀប់ចិ�ដែ�នការម្រាគឺួស្ថារ ឬសៀ�វា�ុខ្ញុំភាពុ

សៀ�សងសៀទុៀ�។ អ្ននកូ�ឹងចិា�់កាន់ដែ�ឆាប់់ អ្ននកូ�នសៀពុលសៀវលាកាន់ដែ�សៀម្រាចិើនកូនុង

ការគិឺ�គូឺរអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�រប់�់អ្ននកូ។

ជពោះស្រា�ើសផ្ទៃនការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ
វាជាការ��ខាន់ណា�់ដែ�លអ្ននកូម្រា�ូវចិ�ណាយសៀពុលដែ�លអ្ននកូម្រា�ូវការសៀ�ើមិី�

សៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត�៏លោប់��ុ��ម្រា�ប់់អ្ននកូ។ សៀ�សៀពុលអ្ននកូកូ�ពុុងសៀ�ើើការ

�សៀម្រាមិចិចិិ�ត វាជាការលោកូនុងការពិុចារណាពុ�សិ្ថានភាពុផ្ទាៃ ល់ខ្ញុំឹួនរប់�់អ្ននកូ ការ

��ម្រាទុដែ�ល�ន និង�ឹងថាសៀ�ើអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះប់ាុនំាន�បាត �៍សៀ�ើយ។ 

ើសៀម្រាមិើ�ផ្ទៃនការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�យមិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូរមួិ�ន៖

• ការប់នតការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ – ការសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�ចិិញឹឹ្ចឹមិកូូន 

• ការប់នតការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ – �ំុ�កូូន ឬការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិ

• ការប់ញឹ្ចឹប់់ការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ – រ �លូ�កូូន
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វាអាចិ�នម្រាប់សៀយ៉ាើន៍កូនុងការពិុភាកូាជាមួិយអ្ននកូដែ�លអ្ននកូស្ថាគ ល់ និង

ទុុកូចិិ�ត។ សៀពុលខ្ញុំឹះវា�នម្រាប់សៀយ៉ាើន៍កូនុងការពិុភាកូាជាមួិយអ្ននកូវជូិាើ�វៈ

�ុខា�ិបាល។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូម្រា�ូវការនរណា�ន ក់ូសៀ�ើមិី�ពិុភាកូាជាមួិយ អ្ននកូ

អាចិទូុរ�ពុៃមិកូ៖

មែ�ែ��ូរសព្ទៃជំនួយជពោះស្រា�ើសផ្ទៃនការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និងគិិលានុប�ាែយិកាពោះស្រាកាយពោះមាោែងពោះ�ើើការ
តា�រយៈពោះ�� 1800 008 463

ពិុភាកូាជាមួិយអ្ននកូវជូិាើ�វៈ�ុខា�ិបាលណា�ន ក់ូ សៀ�សៀ�ដែខ្ញុំសទូុរ�ពុៃើ�នួយ

ើសៀម្រាមិើ�ផ្ទៃនការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះតាមិរយៈសៀលខ្ញុំ 1800 008 463 ចិសៀនឹាះសៀ�ា ង  

8.00 ម្រាពឹុកូ – 8.00 យប់់ ផ្ទៃថ្លឹៃច័ិនៃ �ល់ផ្ទៃថ្លឹៃ�ុម្រាកូ ឬចូិលសៀមិើលវបិ់ស្ថាយ  

www.pregnancychoices.org.au

ម្រាប់�ិនសៀប់ើសៀនះជាវបិ់�តិ�ម្រា�ប់់អ្ននកូ �ូមិទាំក់ូទុង៖

ស្រាបព្ទ័នធ Lifeline តា�រយៈពោះ�� 13 11 14

ម្រាប់ព័ុនធ Lifeline �ាល់សៀ�វាកូមិំម្រាបឹ់កូាតាមិទូុរ�ពុៃ 24 សៀ�ា ង ការើដែើកូសៀលើ

ប់ណាា ញ�ម្រា�ប់់ើ�នួយ��ម្រាទុវបិ់�តិ ការទុប់់ស្ថាា �់ការសៀ�ើើអ្ន�តឃា� និងសៀ�វា

��ម្រាទុ�ុខ្ញុំភាពុ�ឹូវចិិ�ត ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិ�នសៀ�សៀលើវបិ់ស្ថាយ www.lifeline.org.au
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ការពោះស្រាជើសពោះរ�សចិិញឹឹ្ចឹ�កូន

ការសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�ថាម្រា�ូវចិិញឹឹ្ចឹមិកូូនឬអ្ន�់ គឺឺជាការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត�៏��មួិយ។ អ្ននកូអាចិ

សៀម្រាើើ�សៀរ ើ�ចិិញឹឹ្ចឹមិកូូនជាមួិយផ្ទៃ�គូឺ ឬចិិញឹឹ្ចឹមិកូូនដែ��ន ក់ូឯង។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

សៀ�សៀពុលដែ�លអ្ននកូកូ�ពុុង�នទុ�នាក់ូទុ�នងជាមួិយ�ន  អ្ននកូអាចិសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�សៀ�យឱ្យយផ្ទៃ�

គូឺរប់�់អ្ននកូចូិលរមួិកូនុងការពិុភាកូាអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�។

ការចិិញ្ចឹឹឹ�កូនជា�ួយផ្ទៃដឹគិ ូ
វាជាការ��ខាន់កូនុងការពិុភាកូាជាមួិយផ្ទៃ�គូឺរប់�់អ្ននកូអ្ន�ពុ�វ�ិ�ដែ�លអ្ននកូទាំ�ងពុ�រ

យល់សៀ�ើញអ្ន�ពុ�ការផឹ្ទា�់ប់ាូរចិ�សៀ�ះទុ�នាក់ូទុ�នង ម្រាបាក់ូចិ��ូល និងរសៀប់ៀប់រ�់សៀ�រប់�់

អ្ននកូសៀ�សៀពុលដែ�លចិិញឹឹ្ចឹមិកូូន។ វាជាសៀរឿង�មំិតាសៀទុដែ�ល�នអារមំិ�៍ជាសៀម្រាចិើន និង

ម្រាពុយួបារមិភថាសៀ�ើអ្ននកូនឹងម្រាប់ឈឺមិមុិខ្ញុំសៀ�យរសៀប់ៀប់ណាសៀនាះ។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូមិិនទាំន់

សៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តកូនុងនាមិជាប់ត�ម្រាប់ពុនធ ឬម្រាប់�ិនសៀប់ើទុ�នាក់ូទុ�នងរប់�់អ្ននកូសៀ�ថំ្លឹ�សៀថំាង 

ឬមិិន�ិ�ិសៀ�រិ សៀនាះ��សៀ�ើ រផ្ទៃនការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តអាចិនឹងពិុបាកូ ឬរកូម្រាចិកូសៀចិញមិិនរចួិ។

ការចិិញ្ចឹឹឹ�កូនមែតមាាែក់ឯង
អ្ននកូខឹ្ញុំះអាចិសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�ចិិញឹឹ្ចឹមិកូូនដែ��ន ក់ូឯង សៀ�ើយអ្ននកូខឹ្ញុំះសៀទុៀ�អាចិសៀទុើប់ដែ��ឹងថាខួឹ្ញុំន

កូ�ពុុងចិិញឹឹ្ចឹមិកូូនដែ��ន ក់ូឯង សៀ�យស្ថារដែ�ការដែប់កូបាក់ូផ្ទៃនទុ�នាក់ូទុ�នង ឬភាពុខុ្ញុំ��ន

ផ្ទៃនរសៀប់ៀប់ផ្ទៃនការប់នតសៀ�សៀទុៀ�ជាមួិយនឹងការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដែ�លមិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូ។

វាជាការលោដែ�លម្រា�ូវដែ�ើងរកូការ��ម្រាទុពុ�ម្រាកូះមិម្រាគឺួស្ថារ និងមិិ�ត�័កូតិរប់�់អ្ននកូ និងគិឺ�

អ្ន�ពុ�ប់ណាត ញើ�នួយដែ�លនឹង�ន�ម្រា�ប់់អ្ននកូ។

ជពោះស្រា�ើសមែ�នកជំនួយពោះ�ើការចិិញ្ចឹឹឹ�កូន  
�នការ��ម្រាទុដែ�លអាចិរកូបានសៀ�ើមិី�ើួយសៀលើការចិិញឹឹ្ចឹមិកូូន រមួិទាំ�ងើ�នួយដែ�នកូ

�ិរញ្ចឹាវ�ុិ និងការ��ម្រាទុជាក់ូដែ�ាង។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូកូ�ពុុងគិឺ�ប់នតការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ និង

ចិង់បានព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�ើ�នួយ�ិរញ្ចឹាវ�ុិដែ�លអាចិ�ន �ូមិចូិលសៀមិើលវបិ់

ស្ថាយ https://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/payments-families
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សំណួួរ�ួយចំិនួនមែដឹ�ស្រាតូវពិ្ទចារណា
• សៀ�យពិុចារណាសៀលើដែ�នការនិងទុ�នួលខុ្ញុំ�ម្រា�ូវសៀ�សងសៀទុៀ� សៀ�ើវាជា

សៀពុលសៀវលា�៏ម្រា�ឹមិម្រា�ូវឱ្យយខ្ញុំំុ�/ពួុកូសៀយើង�នកូូនដែ�រឬសៀទុ?

• សៀ�ើខ្ញុំំុ�/សៀយើងសៀម្រា�ៀមិដែ�នកូ�ិរញ្ចឹាវ�ិុ និង�ឹូវអារមិំ�៍រចួិរាល់សៀ�ើមិី��នកូូន

សៀ�ើយឬសៀ�?

• សៀ�ើខ្ញុំំុ�/សៀយើង�នើ�នួយ��ម្រាទុចា�បាច់ិកូនុងការចិិញឹឹ្ចឹមិប់�បាច់ិកូូនដែ�រឬសៀទុ?

• ម្រាប់�ិនសៀប់ើមិិន�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀ�ើសៀយើងនឹងសៀ�ជាមួិយ�ន ដែ�រឬសៀទុ?

• ម្រាប់�ិនសៀប់ើ (សៀ�សៀពុលសៀនះឬនាសៀពុលអ្ននាគឺ�) សៀយើងដែប់កូ�ន  សៀ�ើសៀយើងអាចិ

សៀមិើលដែថ្លឹកូូនឱ្យយបានលោប់��ុ�សៀ�យរសៀប់ៀប់ណា?

អ្ននកមែដឹ�ស្រាតូវពិ្ទភាកែសាជា�ួយ
អ្ននកូម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់ទាំ�ងឡាយអាចិើួយអ្ននកូកូនុងការសៀ�ះស្រាស្ថាយប់ញ្ញាា �ឹូវចិិ�ត 

និងប់ញ្ញាា ជាក់ូដែ�តងកូនុងការចិិញឹឹ្ចឹមិប់�បាច់ិកូូនសៀ�យខ្ញុំឹួនឯង ឬជាមួិយផ្ទៃ�គូឺ

បាន។

អ្ននកូអាចិដែ�ើងរកូការម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់ និងើ�នួយបានសៀ�៖

ការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ការសស្រាមា�កូន និងទារក 
�ូមិសៀ�ទូុរ�ពុៃសៀ�ដែខ្ញុំសទូុរ�ពុៃើ�នួយរប់�់ពួុកូសៀគឺ (1800 882 436) ឬចូិល

សៀ�កាន់វបិ់ស្ថាយ www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-

and-baby ដែ�ល�តល់ព័ុ�៌�ន ��បូ់នំាន និងការម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់អ្ន�ពុ�ការ

�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ ការ�ម្រា�លកូូន និងឆាន ���បូ់ងរប់�់ទាំរកូ។
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ព័ុ�៌�នអ្ន�ពុ�ការដែថ្លឹទាំ�ផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ
�ម្រា�ប់់ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ�ការដែថ្លឹផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ �ូមិទូុរ�ពុៃមិកូ៖

សៀ�ើមិី�ពិុភាកូាជាមួិយគិឺលានុប់�ា កូដែ�នកូ�ុខ្ញុំភាពុប់នតពូុើ និង�ឹូវសៀ�ទុ។ 

ការពិុភាកូាជាមួិយគិឺលានុប់�ា យិកាសៀនះ គឺឺជាការ��ៃ �់ និង�នលកូខ�ៈ

អ្ននាមិិកូ។ អ្ននកូក៏ូអាចិទាំក់ូទុងម្រាគឺូសៀពុទុយពុាបាលើ�ងឺទូុសៀ�រប់�់អ្ននកូ ដែ�នកូ�មិភពុ

ផ្ទៃនមិនៃ�រសៀពុទុយម្រាប់ចា�មូិល�ា នរប់�់អ្ននកូ ក៏ូ�ូចិជាពិុភាកូាជាមួិយឆ្មំប់ ឬបុ់គឺគលិកូ

�ងគមិកិូចិឹ ឬទូុរ�ពុៃសៀ�សៀ�វា Mothersafe តាមិរយៈសៀលខ្ញុំ 1800 647 848។

វាជាការ��ខាន់ដែ�លម្រា�ូវពិុភាកូាអ្ន�ពុ�រាល់ថាន �ដែ�លអ្ននកូនឹងសៀលប់ជាមួិយ

សៀវើូប់�ឌិ � ឬឆ្មំប់រប់�់អ្ននកូ។ សៀវើូប់�ឌិ � ឬឆ្មំប់រប់�់អ្ននកូក៏ូអាចិដែ�នា�អ្ននកូអ្ន�ពុ�

ការសៀ�ើើសៀ��ត ដែ�លអាចិ�នកូនុងអ្ន��ុងសៀពុលសៀពុល�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះបាន�ងដែ�រ 

សៀ�ើមិី�ធានាបាននូវ�ុខ្ញុំភាពុ និង�ុខុ្ញុំ�លភាពុរប់�់អ្ននកូ និងគឺ�៌រប់�់អ្ននកូ។
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ការបនតការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និងសំ�កូំន ឬការ
ចិិញឹឹ្ចឹ�ពោះ�យឪពុ្ទកមាាែយ��៌
សំ�កូំន 
�ំុ�កូូន គឺឺសៀ�សៀពុលឪពុុកូ�ត យប់សៀងាើ��តល់�ិទុធិ និងទុ�នួលខុ្ញុំ�ម្រា�ូវទាំ�ងអ្ន�់

រប់�់ពួុកូសៀគឺ�ល់ឪពុុកូ�ត យចិិញឹឹ្ចឹមិ។ វាម្រា�ូវ�នការចុិះ��ិសៀលខាសៀលើកិូចិឹ

ម្រាពុមិសៀម្រាពុៀង�ឹូវចិាប់់ សៀ�ើមិី�ឱ្យយអ្ននកូសៀ�សងកឹាយជាអាណាពុាបាលស្រា�ប់ចិាប់់

រប់�់កុូ�រ។ ឪពុុកូ�ត យម្រា�ូវរង់ចា�យ៉ាាងសៀ�ចិណា�់ 30 ផ្ទៃថ្លឹៃ ប់នាៃ ប់់ពុ�កូូនសៀកូើ� 

សៀទុើប់ពួុកូសៀគឺអាចិចុិះ��ិសៀលខាសៀលើកិូចិឹម្រាពុមិសៀម្រាពុៀង�ឹូវចិាប់់សៀនាះបាន។ ឪពុុកូ

�ត យប់សៀងាើ�អាចិរកូាទុ�នាក់ូទុ�នងជាមួិយកូូនបាន សៀ�យម្រាពុមិសៀម្រាពុៀងសៀលើ

ដែ�នការ�ំុ�កូូនជាមួិយឪពុុកូ�ត យចិិញឹឹ្ចឹមិ។ បុ់គឺគលិកូម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកូរ�� អាចិើួយ

ប់សៀងាើ�ដែ�នការសៀនះបាន។ ទុ�ភាន ក់ូ�រសៀ�វាម្រាគឺួស្ថារ និង��គឺមិន៍ (FACS) គឺឺជា

ទុ�ភាន ក់ូ�ររ�ា �ិបាលដែ�លសៀមិើលការខុ្ញុំ�ម្រា�ូវសៀលើសៀ�វា�ំុ�កូូនសៀ�កូនុងរ�ា NSW។ 

ពួុកូសៀគឺសៀ�ើើការជាមួិយឪពុុកូ�ត យប់សៀងាើ�ដែ�លពិុចារណាសៀលើការ�ំុ�កូូន និង

ម្រាគឺួស្ថារដែ�ល�នប់��ងចិង់�ុ�កូូនមិកូចិិញឹឹ្ចឹមិ។

កូូនចិិញឹឹ្ចឹមិទាំ�ងអ្ន�់�ន�ិទុធិស្រា�ប់ចិាប់់កូនុងការ�ឹងអ្ន�ពុ�ម្រាគឺួស្ថារប់សៀងាើ� និង

វប់ី�ម៌ិរប់�់ពួុកូសៀគឺ។ បុ់គឺគលិកូម្រាគឺប់់ម្រាគឺងកូរ�� �ំុ�កូូននឹងសៀ�ើើការជាមួិយឪពុុកូ

�ត យចិិញឹឹ្ចឹមិ សៀ�ើមិី�ប់សៀងាើ�ដែ�នការ�ំុ�កូូន ដែ�លសៀរៀប់រាប់់ពុ�ព័ុ�៌�នលមិោិ�ដែ�ល

�នការម្រាពុមិសៀម្រាពុៀង�ន អ្ន�ពុ�រសៀប់ៀប់រកូាទុ�នាក់ូទុ�នង។

ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ�នអារមំិ�៍ថា អ្ននកូមិិនអាចិចិិញឹឹ្ចឹមិប់�បាច់ិកូូនបានសៀទុ �ំុ�កូូន

មិិនដែមិនជាើសៀម្រាមិើ�ដែ�មួិយគឺ�់សៀនាះសៀទុ។ ការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិ

ក៏ូអាចិជាើសៀម្រាមិើ�មួិយដែ�រ។
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ការចិិញឹឹ្ចឹ�ពោះ�យឪពុ្ទកមាាែយ��៌
ការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិ គឺឺសៀ�សៀពុលកូូនរប់�់អ្ននកូម្រា�ូវបានសៀមិើលដែថ្លឹ

សៀ�យម្រាគឺួស្ថារមួិយសៀ�សងសៀទុៀ�។ ការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិ�នសៀម្រាចិើន

ម្រាប់សៀ�ទុសៀ�សងៗ�ន ។ ើសៀម្រាមិើ�ផ្ទៃនការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិរមួិ�ន៖

• ការចិិញ្ចឹឹឹ�ពោះ�យឪព្ទុកមាាែយ��៌ជាបពោះណាះែះអាសនន៖ វាអាចិម្រា�ូវបានសៀម្រាប់ើ

សៀ�សៀពុលអ្ននកូកូ�ពុុងសៀ�ះស្រាស្ថាយប់ញ្ញាា កូដែនឹងស្ថាន ក់ូសៀ� ប់ញ្ញាា �ិរញ្ចឹាវ�ិុ ឬ

ប់ញ្ញាា ផ្ទាៃ ល់ខ្ញុំឹួន។ កូនុងអ្ន��ុងសៀពុលដែថ្លឹទាំ�សៀ�យ�ំ័ម្រាគឺចិិ�ត (មិិនម្រា�ូវបាន

ប់�គ ប់់សៀ�យ�ុលាការ) អ្ននកូសៀ�ដែ�ជាអាណាពុាបាលរប់�់កូូន សៀ�ើយ

អាចិើួប់កូូនរប់�់អ្ននកូបាន។ ការដែថ្លឹទាំ�ប់សៀណាត ះអា�នន ជា�មិំតាម្រា�ូវបាន

កូ���់ម្រា�ឹមិប់ាុនំាន�បាត �៍ប់ាុសៀណាះ ះ

• ការចិិញ្ចឹឹឹ�ពោះ�យឪព្ទុកមាាែយ��៌រយៈពោះព្ទ�មែវង៖ ម្រាប់�ិនសៀប់ើកូូនរប់�់អ្ននកូកូ�ពុុង

�ិិ�សៀ�សៀម្រាកាមិការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិរយៈសៀពុលដែវង អ្ននកូនឹង

បា�់ប់ង់�ិទុធិជាអាណាពុាបាលស្រា�ប់ចិាប់់ និង/ឬ�ិទុធិចិិញឹឹ្ចឹមិប់�បាច់ិកូូន

រប់�់អ្ននកូ។ អ្ននកូនឹងសៀ�ដែ�ជាឪពុុកូ�ត យស្រា�ប់ចិាប់់រប់�់កុូ�រ។ សៀ�កូនុង

ការចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិរយៈសៀពុលដែវង ភាគឺសៀម្រាចិើនកុូ�រ�នការ

�ារភូាប់់មិសៀនា�សៀញឹ្ចឹ�នាជាមួិយម្រាគឺួស្ថារចិិញឹឹ្ចឹមិរប់�់ពួុកូសៀគឺ។

ព័្ទត៌មានអំ្នពី្ទសំ�កូំន/ការចិិញឹឹ្ចឹ�ពោះ�យឪពុ្ទកមាាែយ��៌
FACS �តល់សៀ�វា�ំុ�កូូន និងសៀ�វាចិិញឹឹ្ចឹមិសៀ�យឪពុុកូ�ា យ�ម៌ិជាសៀម្រាចិើនម្រាប់សៀ�ទុ។ 

អ្ននកូអាចិពិុភាកូាអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�ដែថ្លឹទាំ�កូូនរប់�់អ្ននកូជាមួិយបុ់គឺគលិកូដែ�ល�ន

�មិ�ិភាពុ និងប់ទុពិុសៀស្ថា�ន៍។ �ូមិទាំក់ូទុងសៀ�វា�ំុ�កូូនរប់�់ FACS តាមិរយៈ

សៀលខ្ញុំ 02 9716 3003 ឬសៀ�ំើអុ្ន�ដែមិលសៀ�កាន់ adoption.permanentcare@facs.nsw.

gov.au។ ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ���សៀ�ើ រការ�ំុ�កូូន និងើសៀម្រាមិើ�សៀ�សងៗអាចិរកូបាន

សៀ�សៀលើវបិ់ស្ថាយរប់�់ FACS https://www.facs.nsw.gov.au/families/adoption
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ការរំ�ូតកូន
ការរ �លូ�កូូន គឺឺសៀ�សៀពុលថាន � ឬការវះកា�់ម្រា�ូវបានសៀម្រាប់ើ សៀ�ើមិី�ប់ញឹ្ចឹប់់ការ

�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរ �លូ�កូូន អ្ននកូមិិនសៀ�ឯកាសៀទុ។ សៀគឺ

បាា ន់ម្រាប់��ថា ស្ត្រី�ត�អូ្នស្ត្រីស្ថាត ល��ន ក់ូកូនុងចិ�សៀណាមិបួ់ននាក់ូនឹង�នការរ �លូ�កូូន

កូនុងមួិយើ�វ�ិរប់�់ពួុកូសៀគឺ។

ការរ �លូ�កូូន�នពុ�រម្រាប់សៀ�ទុ៖

• ការរំ�ូតកូនពោះ�យការវះកាត់ (ដែ�លម្រា�ូវ�នការវះកា�់ ជា�មិំតា�នការ

សៀម្រាប់ើថាន ���ា� កូម្រាមិិ�ស្រាស្ថាល)

• ការរំ�ូតកូនពោះ�យពោះស្រាបើថាាែំ (ដែ�ល�ក់ូព័ុនធនឹងការសៀម្រាប់ើថាន �ដែ�លនា��នការ

រលូ�កូូន)
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ការរំ�ូតកូនពោះ�យការវះកាត់ 
ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់អាចិរកូបានសៀ�កូនុងរ�ា NSW តាមិរយៈ Family Planning 

NSW, គឺឹ�និកូតាមិ��គឺមិន៍ និងមិតង�ា លតាមិរយៈមិនៃ�រសៀពុទុយរ�ា។ សៀ�រ�ា NSW អ្ននកូ

មិិនចា�បាច់ិម្រា�ូវការការដែ�នា�ពុ�សៀវើូប់�ឌិ �ឱ្យយសៀ�កាន់គឺឹ�និកូសៀទុ ដែ�ល�នន័យថា 

អ្ននកូអាចិទូុរ�ពុៃសៀ�គឺឹ�និកូសៀនាះសៀ�យផ្ទាៃ ល់ សៀ�ើមិី�សៀ�ើើការណា�់ើួប់។ គឺឹ�និកូខ្ញុំឹះសៀ�ើើការ

រ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់ចិ�សៀ�ះគឺ�៌ដែ�ល�នអាយុរ�ូ��ល់ 12 �បាត �៍

ដែ�ប់ាុសៀណាះ ះ ចិ�ដែ�កូគឺឹ�និកូខ្ញុំឹះសៀទុៀ�ទុទួុលសៀ�ើើការរ �លូ�កូូនចិ�សៀ�ះគឺ�៌ដែ�ល�នអាយុ

រ�ូ��ល់ 20 �បាត �៍។

មុិនសៀពុលអ្ននកូសៀ�ើើការណា�់ើួប់ វាជាការ��ខាន់ដែ�លម្រា�ូវ�ឹងថាសៀ�ើអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

ប់ាុនំាន�បាត �៍ និងគឺឹ�និកូអាចិ�តល់ើូនអ្នើ�ខ្ញុំឹះ។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូមិិនម្រាបាកូ�ថា អ្ននកូ�ន

ផ្ទៃ�ៃសៀ�ះប់ាុនំាន�បាា �៍សៀទុ អ្ននកូម្រាប់ដែ�លជាម្រា�ូវសៀ�ឆ្មឹុះសៀអ្នកូូ។ ការឆ្មឹុះសៀអ្នកូូម្រា�ូវបាន

សៀ�ើើសៀ�ើងសៀ�ើមិី�ពិុនិ�យសៀមិើលថាសៀ�ើអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះប់ាុនំាន�បាត �៍។ ជា�មិំតា វា

ជាការលោប់��ុ�កូនុងការរង់ចា�រ�ូ��ល់អ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះពុ�ម្រាបា�មួិយសៀ�ម្រាបា�ពុ�រ�បាត �៍ 

មុិនសៀពុលសៀ�ើើការរ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើសៀ�ើើសៀលឿនជាងសៀនះ 

�នឱ្យកា�ខ្ញុំព�់ដែ�លថាការរ �លូ�កូូននឹងមិិន��សៀ�ើ រការសៀទុ។

ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់ជា�មិំតាម្រា�ូវបានសៀ�ើើសៀ�ើង ខ្ញុំ�ៈសៀពុលអ្ននកូម្រា�ូវបាន

�ក់ូថាន ���ា� កូម្រាមិិ�ស្រាស្ថាល ដែ�លនឹងសៀ�ើើឱ្យយអ្ននកូ�នអារមិំ�៍ស្រាស្ថាកូស្រាស្ថានត និង

ងងុយសៀគឺង។ ការ�ក់ូថាន ���ា� ម្រា�ូវបានសៀម្រាប់ើសៀ�ើមិី�សៀ�ើើឱ្យយអ្ននកូ�នអារមិំ�៍ស្រា�ួលខ្ញុំឹួន

តាមិដែ�លអាចិសៀ�ើើសៀ�បាន កូនុងអ្ន��ុងសៀពុលអ្ននុវ�តន��ិវ�ិ�។ ការរ �លូ�កូូនគឺឺយកូសៀចិញ

នូវស្រា�ទាំប់់ខាងកូនុង និងអ្នើ�ដែ�លសៀ�ខាងកូនុង�ីូនសៀចិញ។ វាម្រា�ូវបានសៀ�ើើសៀ�យការ

បឺ់�ថ្លឹនមិៗសៀ��ល់ខាងកូនុង�ីូនសៀ�យសៀម្រាប់ើប់�ពុង់បឹា�ៃិកូ�ូចិ។ សៀនះគឺឺជាន��ិវ�ិ�ដែ�ល

�ន�ុវ�ិិភាពុ ស្ថាមិញ្ចឹា និង�ន�និ�័យទាំប់ សៀ�សៀពុលសៀ�ើើសៀ�យសៀវើូប់�ឌិ �ដែ�ល

�នប់ទុពិុសៀស្ថា�ន៍។ ន��ិវ�ិ�សៀនះចិ�ណាយសៀពុលម្រាប់ដែ�ល 15 នាទុ� ប់ាុដែនតអ្ននកូនឹង

ចា�បាច់ិម្រា�ូវសៀ�គឺឹ�និកូ ឬមិនៃ�រសៀពុទុយម្រាប់ដែ�លបួ់នសៀ�ា ង សៀ�ើមិី�ធានាថាថាន ���ា� បាន

អ្ន�់ឥទុធិពុល សៀ�ើយអ្ននកូអាចិសៀ�ើើ��សៀ�ើ រសៀ��ៃះបានសៀ�យ�ុវ�ិិភាពុ។ ប់នាៃ ប់់ពុ�គឺ�៌

�នអាយុបានម្រាប់ដែ�ល 16 �បាត �៍ សៀគឺសៀម្រាប់ើន��ិវ�ិ�ខុ្ញុំ�ពុ�សៀនះ។ ន��ិវ�ិ�សៀនះជាសៀរឿយ

ៗសៀម្រាចិើនដែ��ំុគឺសំ្ថាញជាងសៀនះ សៀ�ើយអាចិពិុបាកូរកូ។ �ផ្ទៃមិឹផ្ទៃនការរ �លូ�កូូនសៀ�យ

ការវះកា�់ជាទូុសៀ�សៀកូើនសៀ�ើង កាលណាអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះកាន់ដែ�យូរ។
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ការរំ�ូតកូនពោះ�យការពោះស្រាបើថាាែំ 
ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន �អាចិរកូបានតាមិរយៈ Family Planning NSW គឹឺ�និកូតាមិ

��គឺមិន៍ និងអ្ននកូឯកូសៀទុ� និងសៀវើូប់�ឌិ �ដែ�លបានទុទួុលការប់�តុ ះប់ណាត ល

មួិយចិ�នួន។ ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន � គឺឺជាើសៀម្រាមិើ�ើ�នួ�ការរ �លូ�កូូនសៀ�យ

ការវះកា�់។ វាចា�បាច់ិម្រា�ូវសៀលប់ថាន � សៀ�ើយអាចិសៀ�ើើសៀ��ៃះខួឹ្ញុំនឯងបាន។ វាអាចិរកូសៀ�ើើ

បាន ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ�ិចិជាងម្រាបា�បួ់ន�បាត �៍។

ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន � ជា�មិំតា�ម្រាមិូវឱ្យយ�នការណា�់ើួប់ពុ�រ�ង។ កូនុង

ការណា�់ើួប់សៀលើកូ��បូ់ង សៀគឺនឹងសៀចិញសៀវើូប់ញូ្ញាថាន �ឱ្យយអ្ននកូ សៀ�ើយសៀគឺនឹងម្រាបាប់់អ្ននកូពុ�

សៀពុល និងរសៀប់ៀប់សៀលប់ថាន �។ ថាន �ដែ�លសៀគឺសៀចិញសៀវើូប់ញូ្ញា�ន mifepristone និង 

misoprostol។

ជំហាន�ី 1៖ Mifepristone គិឺជាថាាែំ�ួយស្រា�ប់មែដឹ�អ្ននកពោះ�បដឹូចិ��ំតា
ជា�ួយ�ឹក�ួយមែកវ។

ការធឹាក់ូឈាមិ ឬសៀចិញឈាមិ�ិចិ�ួចិអាចិសៀកូើ�សៀ�ើង ប់នាៃ ប់់ពុ�ការសៀលប់ថាន �ម្រា�ប់់

��បូ់ង។ �លរ �ខានផ្ទៃនថាន � mifepristone ជា�មិំតាគឺឺស្រាស្ថាល និងមិិន�នរយៈសៀពុលយូរ

សៀទុ។ ស្ត្រី�ត�ភាគឺសៀម្រាចិើនអាចិសៀ�ើើកិូចិឹការម្រាប់ចា�ផ្ទៃថ្លឹៃជា�មិំតារប់�់ពួុកូសៀគឺបាន ប់នាៃ ប់់ពុ�បាន

សៀលប់ថាន �ម្រា�ប់់��បូ់ងសៀនះ

ជំហាន�ី 2៖ Misoprostol ស្រាតូវបានពោះ�ប 36-48 ពោះមាោែង បន្ទាាែប់ព្ទីពោះ�បថាាែំ
ពោះ�ើកដឹំបូង (mifepristone)។

Misoprostol ប់ណាត លឱ្យយ�នការកូន្ត្រានាត ក់ូសៀ�កូនុងស្ថាច់ិ�ុ�ផ្ទៃន�ីូន។ វាសៀ�ើើឱ្យយ��់�ីូន

សៀប់ើកូប់នតិចិ សៀ�ើយគឺ�៌ម្រា�ូវបានទុ�ឹក់ូសៀចិញអ្ន�់ពុ��ីូន។ អ្ននកូទុ�នងជាចាប់់សៀ�តើមិ

ធឹាក់ូឈាមិ និង�នការរមួិល�ីូនកូនុងរយៈសៀពុល 1-4 សៀ�ាង ប់នាៃ ប់់ពុ�សៀលប់ថាន �ទាំ�ងសៀនះ 

�ូសៀចិនះសៀយើង�ូមិដែ�នា�ឱ្យយអ្ននកូសៀម្រា�ងសៀលប់ថាន � misoprostol សៀ�ផ្ទៃថ្លឹៃដែ�លអ្ននកូអាចិសៀ��ៃះ

សៀ�ៃើរសៀពុញមួិយផ្ទៃថ្លឹៃ។

មិនុ�សភាគឺសៀម្រាចិើន�នការធឹាក់ូឈាមិ និងរមួិល�ីូន ដែ�ល�នពុ�កូម្រាមិិ�ស្រាស្ថាលសៀ�

�ៃន់។ ជា�មំិតាការរមួិល�ីូន�នរយៈសៀពុលម្រាប់ដែ�ល 24 សៀ�ាង ប់ាុដែនតការធឹាក់ូឈាមិ

អាចិនឹងប់នតរយៈសៀពុលពុ�រ�បាត �៍ ឬយូរជាងសៀនះ។ ការសៀលប់ថាន �ប់�បា�់ការឈឺឺចាប់់ម្រា�ូវ

បានដែ�នា�។ ការ�នអ្ននកូើួយអ្ននកូសៀ��ៃះក៏ូជាសៀរឿង��ខាន់�ងដែ�រ។
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�លរ �ខានសៀ�សងសៀទុៀ�អាចិរមួិ�ន៖

• ម្រាគឺះនសៀ�ា

• ម្រាគឺះនញាក់ូ

• ចិសៀ�ោ រ

• កូោួ�

បុ់គឺគលិកូគឺឹ�និកូ ឬសៀវើូប់�ឌិ �នឹងពិុភាកូាអ្ន�ពុ�អ្នើ�ដែ�លសៀគឺរ �ពឹុងនឹងសៀកូើ�សៀ�ើង និង

�តល់ឱ្យយអ្ននកូនូវសៀលខ្ញុំទូុរ�ពុៃទុ�នាក់ូទុ�នង 24 សៀ�ា ង �ម្រា�ប់់ការដែថ្លឹទាំ�សៀម្រាកាយ

សៀចិញពុ�សៀពុទុយ។ អ្ននកូនឹងម្រា�ូវការការសៀ�ើើសៀ��តឈាមិតាមិ�នរយៈសៀពុល 7 ផ្ទៃថ្លឹៃ 

ប់នាៃ ប់់ពុ�អ្ននកូសៀលប់ថាន ���បូ់ង សៀ�ើយអ្ននកូនឹងម្រា�ូវសៀ�ពិុនិ�យតាមិ�នសៀ�គឺឹ�និកូ 

14-21 ផ្ទៃថ្លឹៃ ប់នាៃ ប់់ពុ�សៀលប់ថាន � សៀ�ើមិី�ពិុនិ�យសៀមិើលថាការរ �លូ�កូូនបានចិប់់�ពុើម្រាគឺប់់

ឬសៀ�។

ការរំ�ូតកូនពោះ�យការវះកាត់ ឬការពោះស្រាបើថាាែ៖ំ 
ពោះតើ�ួយណា�អបំ�ុតសស្រាមាប់�ំ�?ំ
�នសៀ��ុ�លជាសៀម្រាចិើនដែ�លថាអ្ននកូអាចិនឹងសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�ការរ �លូ�កូូនសៀ�យ

ការវះកា�់ ឬការរ �លូ�កូូនសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន �។ ការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តសៀនាះអាចិ

អាស្រា�័យសៀលើរយៈសៀពុលផ្ទៃនគឺ�៌រប់�់អ្ននកូ អារមំិ�៍រប់�់អ្ននកូអ្ន�ពុ�ការទុទួុលការ

វះកា�់ និងអារមំិ�៍រប់�់អ្ននកូអ្ន�ពុ�ការរ �លូ�កូូនសៀ�យសៀម្រាប់ើថាន �សៀ�កូនុង�ៃះរប់�់

អ្ននកូ។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូមិិនម្រាបាកូ�ថាើសៀម្រាមិើ�ណាដែ�លលោប់��ុ��ម្រា�ប់់អ្ននកូសៀទុ 

�ូមិពិុភាកូាជាមួិយទុ�នាក់ូទុ�នងខាងសៀម្រាកាមិអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�រប់�់អ្ននកូ៖
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ជពោះស្រា�ើសវះកាត់

ពោះព្ទ�ពោះវលា 
ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់ជា�មំិតាមិិនម្រា�ូវបានអ្ននុវ�តសៀទុ រ�ូ��ល់
គឺ�៌�នអាយុម្រាបា�មួិយ�បាត �៍។ �ផ្ទៃមឹិនឹងកាន់ដែ�ផ្ទៃថឹ្លឹចិ�សៀ�ះគឺ�៌ដែ�ល�ន
អាយុសៀលើ�ពុ� 12 �បាា �៍។ 

ដំឹពោះណួើរការ 
• ន��ិវ�ិ�វះកា�់សៀ�ើើសៀ�កូនុងគឺឹ�និកូ

• ជា�មិំតាម្រា�ូវការសៀម្រាប់ើថាន ��ពឹកូកូម្រាមិិ�ស្រាស្ថាល

• ន��ិវ�ិ�ជា�មិំតាម្រា�ូវចិ�ណាយសៀពុលពុ� 5-10 នាទុ� ជាមួិយនឹងរយៈសៀពុល
�ូរសៀ�ីើយសៀ�ើងវញិរ�ូ��ល់ 4 សៀ�ា ងសៀ�កូនុងគឺឹ�និកូ

• មិិន�នធឹាក់ូឈាមិ ឬធឹាក់ូឈាមិ�ិចិៗរ�ូ��ល់ពុ�រ�បាត �៍

• ថាន ��សះម្រា�ូវបានដែ�នា�

• អាចិនឹងម្រា�ូវការសៀ�កាន់គឺឹ�និកូដែ�មិាងប់ាុសៀណាះ ះ

ការ�ំស្រា� និងការ�ូរពោះសែ�ើយពោះ�ើងវិញ 
មិនុ�សសៀពុញវយ័ដែ�ល�នទុ�នួលខុ្ញុំ�ម្រា�ូវនឹងម្រា�ូវអ្នមិ��សៀ�ើ រអ្ននកូពុ�គឺឹ�និកូសៀ��ៃះ
រប់�់អ្ននកូ សៀម្រា�ះអ្ននកូមិិនអាចិសៀប់ើកូប់រសៀម្រាកាយពុ�វះកា�់បានសៀនាះសៀទុ។

��រំខាន
• អាចិ�នអារមិំ�៍អ្ន�់កូ�ឹ�ង សៀ�យស្ថារការសៀម្រាប់ើថាន ��ពឹកូ

• អាចិ�នការធឹាក់ូឈាមិ និង�នការរមួិល�ីូន�ិចិ�ួចិ ដែ�លជា�មិំតា
�នរយៈសៀពុល�ិចិជាងពុ�រ�បាត �៍

ការចំិណាយ និងភាព្ទអាចិរកបាន 
• សៀ�វាភាគឺសៀម្រាចិើនម្រា�ូវបាន�តល់ើូនសៀ�តាមិគឺឹ�និកូ��គឺមិន៍

• �ផ្ទៃមិឹគឺឺខុ្ញុំ�ៗ�ន

��វិបាក 
• �លវបិាកូគឺឺកូម្រាមិ�នណា�់ ប់ាុដែនតអាចិរាប់់ប់ញូឹ្ចឹលទាំ�ងការឆ្មឹងសៀមិសៀរាគឺ ដែ�ល

ទាំមិទាំរការពុាបាលសៀ�យថាន ��សះ

• សៀវើូប់�ឌិ �នឹងពុនយល់ពុ��និ�័យផ្ទៃនការរ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់�ល់អ្ននកូ
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ជពោះស្រា�ើសពោះស្រាបើថាាែំ

ពោះព្ទ�ពោះវលា 
ការរ �លូ�កូូនសៀ�យសៀម្រាប់ើថាន � ចា�បាច់ិម្រា�ូវសៀ�ើើមុិនសៀពុល�នគឺ�៌�នអាយុម្រាបា�បួ់ន

�បាត �៍។

ដំឹពោះណួើរការ 
• សៀលប់ថាន �សៀ��ៃះរប់�់អ្ននកូផ្ទាៃ ល់

• នា�ឱ្យយ�ន�លរ �ខានស្រា�សៀ�ៀងនឹងការរលូ�កូូនដែ�ល�នការរមួិល�ីូន 

និង�នធឹាក់ូឈាមិខឹា�ងកូនុងរយៈសៀពុលពុ�រប់�សៀ�ា ង��បូ់ង

• ការរមួិល�ីូនអាចិ�នកូម្រាមិិ�ពុ�ស្រាស្ថាលសៀ��ៃន់

• ការធឹាក់ូឈាមិ�ិចិ�ួចិ ជា�មិំតា�នរយៈសៀពុលម្រាប់ដែ�ល 2 �បាត �៍ ប់ាុដែនត

អាចិប់នតរយៈសៀពុល 4-6 �បាត �៍

• ថាន �ប់�បា�់ការឈឺឺចាប់់ម្រា�ូវបានដែ�នា�

• អាចិ�នការ�ម្រាមិូវឱ្យយសៀ�គឺឹ�និកូជាសៀលើកូទុ�ពុ�រ សៀ�ើមិី�ម្រាបាកូ�ថា ការរ �លូ�កូូន

បានចិប់់�ពុើម្រាគឺប់់

ការ�ំស្រា� និងការ�ូរពោះសែ�ើយពោះ�ើងវិញ 
វាជាការលោដែ�ល�ននរណា�ន ក់ូើួយអ្ននកូសៀ��ៃះយ៉ាាងសៀ�ចិណា�់ 24 សៀ�ា ង។

��រំខាន
• ម្រាគឺះនសៀ�ា

• ម្រាគឺះនញាក់ូ

• ចិសៀ�ោ រ

• កូោួ�

• ធឹាក់ូឈាមិ

• រមួិល�ីូន

ការចំិណាយ និងភាព្ទអាចិរកបាន 
• សៀ�វាភាគឺសៀម្រាចិើនម្រា�ូវបាន�តល់ើូនសៀ�តាមិគឺឹ�និកូ��គឺមិន៍

• �ផ្ទៃមិឹគឺឺខុ្ញុំ�ៗ�ន

��វិបាក 
• �លវបិាកូគឺឺកូម្រាមិ�នណា�់ ប់ាុដែនតអាចិរាប់់ប់ញូឹ្ចឹលទាំ�ងការឆ្មឹងសៀមិសៀរាគឺ 

ដែ�លទាំមិទាំរការពុាបាលសៀ�យថាន ��សះ

• សៀវើូប់�ឌិ �នឹងពុនយល់ពុ��និ�័យផ្ទៃនការរ �លូ�កូូនសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន ��ល់អ្ននកូ

16



ការព្ទនែយារកំណើត
មិិនថាអ្ននកូ�សៀម្រាមិចិចិិ�តដែប់ប់ណាក៏ូសៀ�យ វាជាសៀរឿង��ខាន់កូនុងការពិុចារណាថា

សៀ�ើើសៀម្រាមិើ�ពុនារកូ�សៀ�ើ �ដែប់ប់ណាដែ�លអ្ននកូអាចិនឹងសៀម្រាប់ើនាសៀពុលអ្ននាគឺ�។

ការពុនារកូ�សៀ�ើ �អាចិចាប់់សៀ�តើមិភឹាមិៗប់នាៃ ប់់ពុ�ការរ �លូ� ឬប់នាៃ ប់់ពុ�កូ�សៀ�ើ �

កូូន។ �នវ�ិ�ពុនារកូ�សៀ�ើ �ជាសៀម្រាចិើនដែ�លអាចិសៀម្រាប់ើបាន។ វ�ិ�ពុនារកូ�សៀ�ើ �

ប់ន្ត្រាញឹ្ញា�សៀ�វញិបានដែ�លសៀម្រាប់ើបានយូរ គឺឺ�នម្រាប់�ិទុធភាពុប់��ុ�។ វ�ិ�ទាំ�ងសៀនះ

រមួិ�ន កូង�ក់ូសៀម្រាកាមិដែ�ីកូ និងកូង�ក់ូកូនុង�ីូន (IUDs)។

ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�ពុនារកូ�សៀ�ើ �ជាសៀម្រាចិើន អាចិរកូបានសៀ�សៀលើវបិ់

ស្ថាយ Family Planning NSW៖ https://www.fpnsw.org.au/health-information/

individuals/contraception

អ្ននកូក៏ូអាចិពិុភាកូាជាមួិយគិឺលានុប់�ា កូដែ�នកូ�ុខ្ញុំភាពុ�ឹូវសៀ�ទុ និងប់នតពូុើសៀ�

សៀលើប់ណាា ញ Family Planning NSW Talkline តាមិរយៈសៀលខ្ញុំ 1300 658 886 ឬ 

www.fpnsw.org.au/talkline។ ការពិុភាកូាជាមួិយគិឺលានុប់�ា យិកាគឺឺ�ន

លកូខ�ៈជា��ៃ �់ និងអ្ននាមិិកូ។
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តម្លែនែការរំ�ូតកូននៅរដឹ្ឋ NSW

�ផ្ទៃមិឹផ្ទៃនការរ �លូ�កូូនសៀ�រ�ា NSW គឺឺខុ្ញុំ�ៗ�ន សៀ�តាមិគឺឹ�និកូន�មួិយៗ។ វា

ជាការលោកូនុងការទាំក់ូទុងគឺឹ�និកូសៀ�យផ្ទាៃ ល់ សៀ�ើមិី��ួរនា�អ្ន�ពុ��ផ្ទៃមិឹ។ �ផ្ទៃមិឹផ្ទៃនការ

រ �លូ�កូូននឹងម្រា�ូវរាា ប់់រងសៀ�យដែ�នកូសៀ�យឧប់�ិមិភ�ន Medicare។

អ្នើ�សៀ�សងសៀទុៀ�ដែ�លនឹងប់ាះ�ល់�ល់�ផ្ទៃមិឹផ្ទៃនការរ �លូ�កូូនគឺឺ៖

• ថាសៀ�ើអ្ននកូ�នប័់�ះ Medicare ឬអ្ន�់

• ថាសៀ�ើអ្ននកូ�នប័់�ះ�មិីទាំនឬអ្ន�់

• ថាសៀ�ើអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះប់ាុនំាន�បាត �៍

• ថាសៀ�ើអ្ននកូសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�សៀ�ើើការរ �លូ�កូូនសៀ�យវះកា�់ ឬសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន �

�ផ្ទៃមិឹផ្ទៃនការរ �លូ�កូូនសៀ�យការវះកា�់នឹងសៀកូើនសៀ�ើង ប់នាៃ ប់់ពុ�គឺ�៌�នអាយុ 12 

�បាត �៍។ �ផ្ទៃមិឹនឹងកាន់ដែ�ខ្ញុំព�់ ប់នាៃ ប់់ពុ�គឺ�៌�នអាយុ 16 �បាត �៍។

�ផ្ទៃមិឹថាន ��ម្រា�ប់់ការរ �លូ�កូូនសៀ�យការសៀម្រាប់ើថាន � ម្រា�ូវបានឧប់�ិមិភ�នសៀ�យ

រ�ា �ិបាល ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ�នប័់�ះ Medicare។ ការពិុសៀម្រា�ះសៀយ៉ាប់ល់ និងការ

ឆ្មឹុះសៀអ្នកូូអាចិ�ន�ផ្ទៃមិឹ “គឺ�ឹ��ន ”។
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ព័្ទត៌មាន�្ល�វចិែបាប់
ការរ �លូ�កូូនគឺឺស្រា�ប់ចិាប់់សៀ�ម្រាគឺប់់រ�ា និងដែ�ន��ផ្ទៃនម្រាប់សៀទុ�អូ្នស្ត្រីស្ថាត ល� កូនុង

កាលៈសៀទុ�ៈមួិយចិ�នួន និងសៀ�សៀពុលដែ�លអ្ននុវ�តសៀ�យអ្ននកូវជូិាើ�វៈ

�ុខា�ិបាលដែ�លបានចុិះប់ញូ្ចឹ�។

សៀ�រ�ា NSW ការរ �លូ�កូូនគឺឺស្រា�ប់ចិាប់់ ប់ាុដែនត�ន�ម្រាមិូវការសៀ�សងៗ�ន  អាស្រា�័យ

សៀលើ��ណាក់ូកាលផ្ទៃនគឺ�៌រប់�់អ្ននកូ។ អ្ននកូអាចិសៀ�នើ�ុ�ការរ �លូ�កូូនរ�ូ��ល់ 22 

�បាត �៍ផ្ទៃនគឺ�៌។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូម្រា�ូវការព័ុ�៌�នប់ដែនិមិើុ�វញិប់ញ្ញាា សៀនះ អ្ននកូអាចិ

ពិុភាកូាជាមួិយអ្ននកូវជូិាើ�វៈ�ុខា�ិបាលរប់�់អ្ននកូបាន។

អ្ននកូម្រា�ូវដែ��នព័ុ�៌�នម្រាគឺប់់ម្រា�ន់ សៀ�ើមិី�យល់ពុ�ការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូ និង

សៀ�ើមិី�យល់ម្រាពុមិកូនុងការរ �លូ�កូូន។ ផ្ទៃ�គូឺ ឬម្រាគឺួស្ថាររប់�់អ្ននកូមិិនអាចិ

�សៀម្រាមិចិចិិ�តថាសៀ�ើអ្ននកូគួឺររ �លូ�កូូនឬអ្ន�់សៀនាះសៀទុ សៀទាំះប់�ជាវាអាចិ

�នម្រាប់សៀយ៉ាើន៍កូនុងការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តសៀនះរមួិ�ន ក៏ូសៀ�យ។

ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូចិង់បានព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ�ការរ �លូ�កូូន (រមួិទាំ�ងម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ

កូ�ពុុងើួប់ម្រាប់ទុះប់ញ្ញាា �ិរញ្ចឹាវ�ិុ) អ្ននកូអាចិពិុភាកូាជាមួិយម្រាគឺូសៀពុទុយទូុសៀ�រប់�់

អ្ននកូ អ្ននកូ�តល់សៀ�វា�ុខា�ិបាល ឬបុ់គឺគលិកូ�ងគមិកិូចិឹ។

�ូមិទាំក់ូទុងដែ�នកូើសៀម្រាមិើ�ផ្ទៃនការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះតាមិសៀលខ្ញុំ៖ 

1800 008 463 ឬ www.pregnancychoices.org.au

ការពិុភាកូាជាមួិយគិឺលានុប់�ា យិកាដែ�នកូ�ឹូវសៀ�ទុ និងប់នតពូុើរប់�់សៀយើង គឺឺជា

ការ��ៃ �់ និង�នលកូខ�ៈអ្ននាមិិកូ។
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ការពិ្ទភាកែសាជា�ួយផ្ទៃដឹគូិ�ក់ព័្ទនធនឹងការ
មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ
វាអាស្រា�័យសៀលើអ្ននកូ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូនឹងចូិលរមួិជាមួិយផ្ទៃ�គូឺរប់�់អ្ននកូកូនុង

��សៀ�ើ រការសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត។ វានឹងអាស្រា�័យសៀលើកាលៈសៀទុ�ៈប់ចុឹិប់ីននផ្ទៃន

ទុ�នាក់ូទុ�នង។

ចិាប់់�ត�ពុ�ម្រាគឺសួ្ថារឆាន � 1975 �នពិុភាកូាអ្ន�ពុ��ិទុធិ និងកា�ពុើកិូចឹិរប់�់បុ់រ�

ចិ�សៀ�ះគឺ�៌ មិិនថាពួុកូសៀគឺ�ក់ូព័ុនធនឹង��សៀ�ើ រការសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តឬអ្ន�់សៀនាះ

សៀទុ។ សៀរឿងខឹ្ញុំះដែ�លសៀគឺពិុភាកូារមួិ�ន៖

• ទុ�នួលខុ្ញុំ�ម្រា�ូវដែ�នកូ�ិរញ្ចឹាវ�ិុរប់�់ឪពុុកូ សៀ�សៀពុលកូូនសៀកូើ�មិកូ ដែ�លសៀនះ

អាចិម្រា�ូវបានចា�់ដែចិងសៀ�យឪពុុកូ�ត យ ឬសៀ�យទុ�ភាន ក់ូ�រ��ម្រាទុកុូ�រ

• ឪពុុកូ�ន�ិទុធិសៀលើទុ�នាក់ូទុ�នង�នអ្ន�ិន័យជាមួិយកូូនរប់�់ខ្ញុំឹួន

• ឪពុុកូ�ត យទាំ�ងពុ�រអាចិម្រា�ូវបាន�ឹកូនា�ឱ្យយចូិលរមួិកូនុងការ�ម្រាមិះះ�ម្រាមិួល

សៀ�ើមិី�ើួយ�ម្រាមិួល�ល់ការប់សៀងាើ�ដែ�នការចិិញឹឹ្ចឹមិកូូន

អ្ននកូគឺឺជាមិនុ�សដែ��ន ក់ូគឺ�់ដែ�លអាចិ (ឬមិិនអាចិ) យល់ម្រាពុមិសៀលើការរ �លូ�

កូូន។ �ំននរណា�ន ក់ូអាចិសៀ�ើើឱ្យយអ្ននកូរ �លូ� ឬមិិនរ �លូ�កូូនបានសៀ�ើយ។

ឪពុុកូ�ត យប់សៀងាើ�ទាំ�ងពុ�រម្រា�ូវដែ��ាល់ការយល់ម្រាពុមិសៀលើ�ំុ�កូូនចិិញឹឹ្ចឹមិ។ រសៀប់ៀប់

ដែ�លផ្ទៃ�គូឺចូិលរមួិកូនុង��សៀ�ើ រការសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តនឹងខុ្ញុំ��ន អាស្រា�័យសៀលើ

កាលៈសៀទុ�ៈផ្ទៃនទុ�នាក់ូទុ�នង។ អ្ននកូម្រាប់ដែ�លជាចិង់ចូិលរមួិកូនុងការម្រាបឹ់កូា

សៀយ៉ាប់ល់រមួិ�ន  ឬផ្ទៃ�គូឺរប់�់អ្ននកូម្រាប់ដែ�លជាចិង់ពិុភាកូាជាមួិយនរណា�ន ក់ូ 

សៀ�ើមិី�ពិុភាកូាពុ�អារមំិ�៍រប់�់ពួុកូសៀគឺអ្ន�ពុ�គឺ�៌។

�ម្រា�ប់់ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ�កូដែនឹងដែ�លបុ់រ�អាចិដែ�ើងរកូការ��ម្រាទុបាន  

ពួុកូសៀគឺអាចិទាំក់ូទុងសៀ�កាន់ Mensline៖ 1300 78 99 78 ឬចូិលសៀ�កាន់វបិ់ស្ថាយ  

www.mensline.org.au/home.html
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សុវតិិភាព្ទកន�ង�ំន្ទាក់�ំនងរបស់អ្ននក
សៀ�កូនុងទុ�នាក់ូទុ�នងរងឹ�� �នការសៀ�រពុ�ផ្ទៃមឹិ គឺ�និ� និងម្រាពុ�ដែ�នរប់�់�ន

សៀ�វញិសៀ�មិកូ ម្រាពុមិទាំ�ងការម្រាបាស្រា�័យទាំក់ូទុង�ន  ទុ�នុកូចិិ�ត និងការ��ម្រាទុ�ន

សៀ�វញិសៀ�មិកូ។ ទុ�នាក់ូទុ�នងទាំ�ងអ្ន�់អាចិ�នប់ញ្ញាា ម្រាប់ឈឺមិ។ សៀទាំះ

យ៉ាាងណាក៏ូសៀ�យ �នភាពុខុ្ញុំ�ដែបឹ់កូ�ន រវាងម្រា�ល�បាកូ និងម្រា�ដែ�លមិិន�ន

�ុវ�ិិភាពុកូនុងទុ�នាក់ូទុ�នង។ អ្ន�សៀពុើ�ិងា និងការម្រា�ួ�ម្រាតាកូនុងទុ�នាក់ូទុ�នងអាចិ

នា�សៀ�រកូម្រា�មិិន�ន�ុវ�ិិភាពុ។

ផ្ទៃ�គូឺដែ�លសៀម្រាប់ើ�ិងា និងម្រា�ួ�ម្រាតាមួិយចិ�នួន�ន�ូចិជា ការសៀ�ើើឱ្យយនរណា�ន ក់ូ

�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ សៀ�ើយការសៀ�ើើឱ្យយពួុកូសៀគឺ�នកូូនជាវ�ិ�មួិយសៀ�ើមិី�ម្រា�ួ�ម្រាតាសៀ�សៀលើ

ពួុកូសៀគឺ។ សៀនះម្រា�ូវបានសៀគឺសៀ�ថា ការប់ងខិ�ប់ងខ�ខាងប់នតពូុើ និងជាទុម្រាមិង់ផ្ទៃនអ្ន�សៀពុើ

�ិងាកូនុងម្រាគឺសួ្ថារ។ ការប់ងខិ�ប់ងខ�ខាងប់នតពូុើ គឺឺសៀ�សៀពុលអ្ននកូមិិន�នការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង

សៀលើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តសៀលើការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះកូនុងទុ�នាក់ូទុ�នងរប់�់អ្ននកូ។

ឧទាំ�រ�៍មួិយចិ�នួនផ្ទៃនរសៀប់ៀប់ដែ�លការប់ងខិ�ប់ងខ�ខាងប់នតពូុើអាចិប់ាះ�ល់�ល់

គឺ�៌រប់�់អ្ននកូរមួិ�ន៖

• ការ�ក់ូ��ព �សៀលើអ្ននកូឱ្យយ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�សៀពុលអ្ននកូមិិនចិង់

• ការប់�ផឹ្ទាញ ឬប់�បា�់ការពុនារកូ�សៀ�ើ � សៀ�ើមិី�ឱ្យយអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ

• ការប់ញ្ចឹឈប់់អ្ននកូពុ�ការរ �លូ�កូូន សៀ�សៀពុលអ្ននកូចិង់

• ការប់ងខ�អ្ននកូឱ្យយរ �លូ�កូូន សៀ�សៀពុលអ្ននកូមិិនចិង់បាន

អ្ន�សៀពុើ�ិងាកូនុងម្រាគឺួស្ថារ និងការប់ងខិ�ប់ងខ�ខាងប់នតពូុើអាចិសៀកូើ�សៀ�ើងចិ�សៀ�ះមិនុ�ស

ម្រាគឺប់់�ន ។ �ំននរណា�ន ក់ូ�ន�ិទុធិសៀ�ើើបាប់អ្ននកូ ឬសៀ�ើើឱ្យយអ្ននកូរ�់សៀ�កូនុងភាពុ

�័យខឹាចិសៀនាះសៀទុ។ វាជាការ��ខាន់ដែ�លម្រា�ូវគិឺ�អ្ន�ពុ��ុវ�ិិភាពុកូនុងទុ�នាក់ូទុ�នង

រប់�់អ្ននកូ កូនុងអ្ន��ុង��សៀ�ើ រការសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត។ អ្ននកូគួឺរ�ន�ិទុធិ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត

ថាសៀ�ើ និងសៀពុលណាដែ�លអ្ននកូម្រា�ូវ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូចិង់បានការ��ម្រាទុ

កូនុងការពិុភាកូាអ្ន�ពុ�រសៀប់ៀប់ដែ�លវាអាចិប់ាះ�ល់�ល់��សៀ�ើ រការសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត

រប់�់អ្ននកូ �ូមិសៀ�ើើការណា�់ើួប់ជាមួិយ៖
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ការធើើការសមែែចិចិិតត
អាចិ�នសៀរឿងមួិយចិ�នួនដែ�លអាចិប់ាះ�ល់�ល់ការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តដែ�លអ្ននកូបានសៀ�ើើទាំក់ូទុងនឹង

ការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដែ�លមិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូ។ ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូមិិនម្រាបាកូ�ថាម្រា�ូវសៀ�ើើអ្នើ� អ្ននកូមិិនសៀ�

ឯកាសៀទុ។ ខ្ញុំ�ៈសៀពុលមិនុ�សមួិយចិ�នួន�ឹងពុ�អ្នើ�ដែ�លពួុកូសៀគឺចិង់បានភឹាមិៗ អ្ននកូខឹ្ញុំះសៀទុៀ�

យល់ថា��សៀ�ើ រការផ្ទៃនការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តគឺឺពិុបាកូ។ អ្ននកូអាចិកូ�់ម្រាតាគឺ�និ� និងអារមំិ�៍រប់�់អ្ននកូ

ខាងសៀម្រាកាមិ សៀ�ើមិី�ើួយអ្ននកូ “យល់” អ្ន�ពុ�អ្នើ�ដែ�លម្រា�ូវសៀ�ើើប់នាៃ ប់់។ វាក៏ូអាចិ�នម្រាប់សៀយ៉ាើន៍�ងដែ�រ

កូនុងការយកូព័ុ�៌�នដែ�លអ្ននកូ�រសៀ�រសៀ�កាន់គឹឺ�និកូរប់�់ Family Planning NSW ម្រាគឺសូៀពុទុយទូុសៀ�

រប់�់អ្ននកូ ឬអ្ននកូវជូិាើ�វៈ�ុខា�ិបាលសៀ�សងសៀទុៀ� ឬបុ់គឺគលិកូដែ�នកូើ�នួយ សៀ�ើមិី�ឱ្យយអ្ននកូអាចិ

ពិុភាកូាអ្ន�ពុ�ប់ញ្ញាា  ឬ���ួរដែ�លអ្ននកូ�ន។ �នសៀរឿងជាសៀម្រាចិើនដែ�លម្រា�ូវពិុចារណា សៀ�សៀពុល

សៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត សៀ�ើយជាសៀរឿយៗសៀនះអាចិជាសៀពុលសៀវលាតាន�ឹង៖

• ការចិ�ណាយសៀពុលរប់�់អ្ននកូ (អ្ននកូអាចិម្រា�ូវបាន�ក់ូកូម្រាមិិ�សៀ�យ��ណាក់ូកាលផ្ទៃនគឺ�៌

រប់�់អ្ននកូ)

• ការអ្ននុញ្ញាា �ឱ្យយខ្ញុំឹួនអ្ននកូដែ�ើងយល់ និងពិុចារណាអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�ទាំ�ងអ្ន�់

• ការរ �ពឹុងថាអារមិំ�៍រប់�់អ្ននកូអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ� និងការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូអាចិដែម្រាប់ម្រាប់ួលពុ�

មួិយផ្ទៃថ្លឹៃសៀ�មួិយផ្ទៃថ្លឹៃ

• ការទុទួុលបានព័ុ�៌�នអ្ន�ពុ�ភាពុជាក់ូដែ�តង សៀ�ើមិី���ម្រាទុការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូ 

(ឧទាំ�រ�៍ ប់ណាត ញ��ម្រាទុដែ�ល�ន�ាល់ើូន)

• ការ�ួរ៖

 - សៀ�ើ�ននរណា�ន ក់ូដែ�លខុំ្ញុំ�អាចិពិុភាកូាជាមួិយបានសៀទុ ខ្ញុំ�ៈសៀពុលខុំ្ញុំ�សៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�ត?

 - សៀ�ើពួុកូសៀគឺអាចិ�នម្រាប់�ិកូមិំយ៉ាាងណា?

 - សៀ�ើនរណានឹង��ម្រាទុខ្ញុំំុ�កូនុងការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់ខ្ញុំំុ�?

• ការពិុភាកូាជាមួិយអ្ននកូម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់ ឬអ្ននកូវជូិាើ�វៈ�ុខា�ិបាល

• ការសៀមិើលដែថ្លឹខ្ញុំឹួនអ្ននកូទាំ�ង�ឹូវកាយ និង�ឹូវចិិ�ត

ម្រា�ូវ�នចិិ�តលោចិ�សៀ�ះខ្ញុំឹួនអ្ននកូ សៀ�ើយសៀើឿជាក់ូថាអ្ននកូនឹងសៀ�ើើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តម្រា�ឹមិម្រា�ូវ�ម្រា�ប់់

ខ្ញុំឹួនអ្ននក។

ពោះតើពោះនះនឹងមានអារ�ំណ៍ួយ៉ាោែងណាពោះ�ផ្ទៃ�ៃអ្នន្ទាគិត? 
ការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តដែ�លអ្ននកូសៀ�ើើគឺឺដែ�ោកូសៀលើកាលៈសៀទុ�ៈប់ចុឹិប់ីននរប់�់អ្ននកូ។ អ្ននកូម្រាប់ដែ�លជាចិង់

�រសៀ�រ ឬកូ�់ម្រាតានូវ��សៀ�ើ រការផ្ទៃនការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូ។ កាលៈសៀទុ�ៈអាចិដែម្រាប់ម្រាប់លួ

តាមិសៀពុលសៀវលា សៀ�ើយកូនុងរយៈសៀពុល 5 ឬ 10 ឆាន � អ្ននកូអាចិម្រា��ប់់សៀ�សៀមិើលសៀ�ើងវញិ សៀ�ើយ

សៀ�ចឹិថាសៀ��ុ�ល�នអ្នើ�ខឹ្ញុំះ។
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ពោះតើ�ំ�មំានអារ�ំណ៍ួយ៉ាោែងណាអំ្នពី្ទ...
ការចិិញឹឹ្ចឹ�បីបាច់ិកូន

�នអារមិំ�៍ដែប់ប់សៀនះ សៀ�យស្ថារដែ�

សៀ�ើខ្ញុំំុ�ម្រា�ូវ�ឹងអ្នើ�ប់ដែនិមិសៀទុៀ�អ្ន�ពុ�ការប់នតការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ និងការសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�សៀ�ើើជា

ឪពុុកូ�ា យ? 

ការរំ�ូតកូន

ខ្ញុំំុ��នអារមិំ�៍ដែប់ប់សៀនះ សៀ�យស្ថារដែ�

សៀ�ើខ្ញុំំុ�ម្រា�ូវ�ឹងអ្នើ�ខ្ញុំឹះអ្ន�ពុ�ការរ �លូ�កូូន?
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សំ�កូំន/ការចិិញឹឹ្ចឹ�ដោយឪពុ្ទកមាាែយ��៌

�នអារមិំ�៍ដែប់ប់សៀនះសៀ�យស្ថារដែ�

សៀ�ើខ្ញុំំុ�ម្រា�ូវ�ឹងអ្នើ�ប់ដែនិមិសៀទុៀ�អ្ន�ពុ�ការប់នតការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ និងការសៀម្រាើើ�សៀរ ើ�សៀ�ើើជា

ឪពុុកូ�ា យ? 
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ពោះរឿងមែដឹ�ស្រាតូវពិ្ទចារណា
�នសៀរឿងជាសៀម្រាចិើនដែ�លអាចិ�នឥទុធិពុលសៀលើការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូ។ 

ទាំ�ងសៀនះអាចិរមួិប់ញូឹ្ចឹលការ�នព័ុ�៌�នម្រាគឺប់់ម្រា�ន់អ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�រប់�់អ្ននកូ 

ការពិុចារណាជាក់ូដែ�តង�ម្រា�ប់់អ្ននកូ និងអារមិំ�៍រប់�់អ្ននកូ។
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�ំន្ទាក់�ំនង និងបណាះែញ�ំស្រា�

ចូិរប់�សៀពុញកូនុង�ាម្រាកាមិសៀនះ សៀ�ើមិី�កូ���់ថានរណានឹង��ម្រាទុអ្ននកូឥ�ូវសៀនះ និង

សៀ�សៀពុលអ្ននាគឺ�។

ការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តអ្ន�ពុ�អ្នើ�ដែ�លម្រា�ូវសៀ�ើើ សៀ�សៀពុលអ្ននកូ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះសៀ�យមិិនបាន

សៀម្រា�ងទុុកូ គឺឺជាអ្នើ�ដែ�លអ្ននកូម្រា�ូវសៀ�ើើ។ អ្ននកូអាចិនឹងរកូសៀ�ើញថា�នមិនុ�ស 

សៀ�សៀពុលសៀនះនិងសៀពុលអ្ននាគឺ� ដែ�លអ្ននកូម្រាប់ដែ�លជាចិង់ពិុចារណាជាដែ�នកូ

មួិយផ្ទៃនការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តសៀនះ។ ឧទាំ�រ�៍ ផ្ទៃ�គូឺ ឬ��ើិកូម្រាគឺួស្ថារដែ�ល

អ្ននកូនឹង�ុ�ឱ្យយើួយ សៀ�យមិិនគិឺ�ពុ�ការ�សៀម្រាមិចិចិិ�តរប់�់អ្ននកូ។

�ំ�ំ
នរណា៖

ម្រាប់សៀ�ទុផ្ទៃន
ការ��ម្រាទុ៖

ម្រាប់សៀ�ទុផ្ទៃន
ការ��ម្រាទុ៖

ម្រាប់សៀ�ទុផ្ទៃន
ការ��ម្រាទុ៖

ម្រាប់សៀ�ទុផ្ទៃន
ការ��ម្រាទុ៖

ម្រាប់សៀ�ទុផ្ទៃន
ការ��ម្រាទុ៖

ម្រាប់សៀ�ទុផ្ទៃន
ការ��ម្រាទុ៖

នរណា៖

នរណា៖

នរណា៖

នរណា៖

នរណា៖
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ការ�្លងឹមែ�្លងហំ្មត់ចិត់

សៀរឿងលោអ្ន�ពុ�៖

កន�ងរយៈពែ�  
12 សបា្តែហ្ម៍
ខាង�ុ�

1 ឆាែំ ចាប់ព្ទី
ពែ�នែះទៅ

5 ឆាែំចាប់ព្ទី
ពែ�នែះទៅ

ជា�ូទៅ

ការចិិញឹឹ្ចឹមិ

កូូន

ការរ �លូ�

កូូន

�ំុ�កូូន / 

ការចិិញឹឹ្ចឹមិ

កូូនសៀ�យ

ឪពុុកូ�ា យ

�ម៌ិ
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សៀរឿងពិុបាកូអ្ន�ពុ�៖

កន�ងរយៈពែ�  
12 សបា្តែហ្ម៍
ខាង�ុ�

1 ឆាែំ ចាប់ព្ទី
ពែ�នែះទៅ

5 ឆាែំចាប់ព្ទី
ពែ�នែះទៅ

ជា�ូទៅ

ការចិិញឹឹ្ចឹមិ

កូូន

ការរ �លូ�

កូូន

�ំុ�កូូន / 

ការចិិញឹឹ្ចឹមិ

កូូនសៀ�យ

ឪពុុកូ�ា យ

�ម៌ិ
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ព័្ទត៌មានអំ្នពី្ទការមែណួនំ្ទា និង�នធាន
�ម្រា�ប់់ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិ និងើ�នួយអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�ផ្ទៃនការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះ �ូមិ

ទាំក់ូទុងសៀ�វាខាងសៀម្រាកាមិ។ ពួុកូសៀគឺ�ន�ាល់ើូននូវព័ុ�៌�ន និងើ�នួយ

ជាសៀម្រាចិើន។

សូ�ទាក់�ងមែ�នកជពោះស្រា�ើសផ្ទៃនការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះតា�៖
1800 008 463 ឬ www.pregnancychoices.org.au
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ព័្ទត៌មានបមែនិ�
�ម្រា�ប់់ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិអ្ន�ពុ�ើសៀម្រាមិើ�រប់�់អ្ននកូ �ូមិទាំក់ូទុង Children by Choice 

(Brisbane, QLD) តាមិសៀលខ្ញុំ (07) 3357 5377។ ពួុកូសៀគឺ�តល់ការ��ម្រាទុ និងការម្រាបឹ់កូា

សៀយ៉ាប់ល់សៀ�យឥ�គិឺ�ផ្ទៃថឹ្លឹ និង��ៃ �់ សៀ�យម្រាគឺប់��ត ប់់សៀលើើសៀម្រាមិើ�ទាំ�ងអ្ន�់

�ម្រា�ប់់ការ�នផ្ទៃ�ៃសៀ�ះដែ�លមិិនបានសៀម្រា�ងទុុកូ។ Children by Choice គឺឺជាសៀ�វា�ាល់

ើសៀម្រាមិើ�ដែប់ប់វជូិាើ�វៈដែ�លសៀផ្ទាត �សៀលើស្ត្រី�ត� ដែ�ល�តល់��បូ់នំានដែ�លមិិនវនិិចិ័័យ និង

ម្រាប់កូប់សៀ�យការសៀ�រពុ។ ការភូាប់់សៀ�កាន់ដែខ្ញុំសទូុរ�ពុៃដែ�នកូព័ុ�៌�នរប់�់ពួុកូសៀគឺ គឺឺអាចិ

រកូបានចាប់់ពុ�សៀ�ាង 9 ម្រាពឹុកូ �ល់សៀ�ាង 5 លាៃ ចិ ពុ�ផ្ទៃថ្លឹៃច័ិនៃ �ល់ផ្ទៃថ្លឹៃ�ុម្រាកូ។ ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិ

ក៏ូ�នសៀ�សៀលើវបិ់ស្ថាយ៖ www.childrenbychoice.org.au

ស្រាបសិនពោះបើអ្ននកស្រាតូវការព្ទ័ត៌មាន��អិតបមែនិ�អ្នំព្ទីការបនតមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និងការមែណួន្ទាំអ្នំព្ទីការ
ចិិញ្ចឹឹឹ�កូន �ូមិទាំក់ូទុង Pregnancy, Birth and Baby តាមិសៀលខ្ញុំ 1800 882 436។ ពួុកូសៀគឺ

គឺឺជាសៀ�វាទូុរ�ពុៃ និងអ្ននឡាញ ដែ�ល�តល់ព័ុ�៌�ន ��បូ់នំាន និងការម្រាបឹ់កូា

សៀយ៉ាប់ល់អ្ន�ពុ�គឺ�៌ ការ�ម្រា�លកូូន និងរយៈសៀពុលម្រាបា�ឆាន ���បូ់ងរប់�់កូូនអ្ននកូ។ សៀនះ

រមួិប់ញូឹ្ចឹលទាំ�ងការទុទួុលបានការម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់តាមិទូុរ�ពុៃ 24 សៀ�ា ង �ម្រា�ប់់ស្ត្រី�ត� 

ផ្ទៃ�គូឺ មិិ�ត�កូតិ និងស្ថាច់ិញា�ិរប់�់ពួុកូសៀគឺ។ ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិក៏ូ�នសៀ�សៀលើវបិ់ស្ថាយ៖ 

www.pregnancybirthbaby.org.au/about-pregnancy-birth-and-baby

ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ�នកីីកងើ�់ និងស្រាតូវការការស្រាបឹកែសាពោះយ៉ាប�់ព្ទីវិបតត ិ�ូមិទាំក់ូទុង Lifeline 

តាមិសៀលខ្ញុំ 131 114។ Lifeline �តល់សៀ�វាម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់តាមិទូុរ�ពុៃមួិយផ្ទៃថ្លឹៃ 24 សៀ�ា ង 

7 ផ្ទៃថ្លឹៃកូនុងមួិយ�បាត �៍ ការើដែើកូតាមិអ្ននឡាញ�ម្រា�ប់់ើ�នួយចិ�សៀ�ះវបិ់�តិ 

ការទុប់់ស្ថាា �់ការសៀ�ើើអ្ន�តឃា� និងសៀ�វាើ�នួយ�ុខ្ញុំភាពុ�ឹូវចិិ�ត។ ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិក៏ូ

�នសៀ�សៀលើវបិ់ស្ថាយ៖ www.lifeline.org.au

ម្រាប់�ិនសៀប់ើអ្ននកូ និងផ្ទៃ�គូឺ/ម្រាគឺួស្ថាររប់�់អ្ននកូមានការ�ំបាកកន�ងការសពោះស្រា�ចិចិិតតថាពោះតើស្រាតូវ
ពោះ�ើើការសពោះស្រា�ចិចិិតតមែបបណា ពោះហ្មើយចិង់បានជំនួយពោះ�ើការស្រាបឹកែសាពោះយ៉ាប� ់�ូមិទាំក់ូទុង 

Relationships Australia តាមិសៀលខ្ញុំ 1300 364 277។ Relationships Australia (NSW) �តល់

សៀ�វា��ម្រាទុទុ�នាក់ូទុ�នង�ម្រា�ប់់បុ់គឺគល ម្រាគឺួស្ថារ និង��គឺមិន៍ ដែ�ល�តល់សៀ�វា

�ូចិជា ការម្រាបឹ់កូាសៀយ៉ាប់ល់លកូខ�ៈបុ់គឺគល ប់ត�ម្រាប់ពុនធ និងម្រាគឺួស្ថារ និងការ

សៀ�ះស្រាស្ថាយើសៀ�ឹះម្រាគឺួស្ថារ។ �ូមិសៀ�ទូុរ�ពុៃសៀ�សៀលខ្ញុំដែ�លបាន�តល់ ឬចូិល

សៀ�កាន់វបិ់ស្ថាយសៀនះ សៀ�ើមិី�ដែ�ើងរកូសៀ�វាកូនុងមូិល�ា នរប់�់អ្ននកូ។ ព័ុ�៌�នប់ដែនិមិក៏ូ

�នសៀ�វបិ់ស្ថាយ៖ www.relationships.org.au
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