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ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်သည် ်သင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်က်ိုု�အဆုံးး��သတ််ရန် ်ရွေးရး �ချျယ်ခ်ြချင်း�်

ခြဖျစ််သည်။် ကိုု�ယ််ဝန်အ်း�လုံးး��မှာား ကြိုကိုု�တ်င်းစီ််စ်ဉ်ပြီး�ီ�မှာာ ရလုံးးခြချင်း�်မှာဟု�တ်က်ြကို�ါ။  

မှာရွေးမှာ်း်လုံးင်း်ထ်ားး�ရွေးသး ကိုု�ယ််ဝန်သ်ည် ်အသကို်အရးယ််နှာင်း် ်ရွေးန်းကို်ချးအမှာျု��မှာျု��ရှိာု 

အမှာျု��သမီှာ�အး�လုံးး��တ်းင်း ်ခြဖျစ််တ်တ််�ါသည်။် ကြသစ်ရွေးကြတ်�လုံးျနှု�င်းင််းးရှိာု ကိုု�ယ််ဝန်ရ်ရှိာု

မှာု ထားကို်ဝကို်ချန် ်မ်ှာား ကြိုကိုု�တ်င်း ်စီ်စ်ဉ်ထားး�ခြချင်း�်မှာဟု�တ်က်ြကို�ါ။ အချျု� �အမှာျု��သမီှာ�

မှာျး�သည် ်ကိုရွေးလုံး�ယ်ူရန် ်ရွေးရး �ချျယ်က်ြကိုပြီး�ီ� အချျု� �အမှာျု��သမီှာ�မှာျး�သည် ် 

၎င်း�်တ်ု�၏်ကိုု�ယ််ဝန်က်ိုု� ဖျျကို်ချျခြချင်း�်ခြဖျင်း် ်အဆုံးး��သတ််ရန် ်ရွေးရး �ချျယ်က်ြကိုသည်။် 

ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်ဆုံးု�သည်မ်ှာား  
အဘယ််န်ည််�။
ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်သည် ်ကိုု�ယ််ဝန်က်ိုု�အဆုံးး��သတ််သည််် ရွေးဘ�ကိုင်း�်ရွေးသး 

ရွေးဆုံး�ဘကို်ဆုံးု�င်းရ်း လုံး��်င်းန်�်စ်ဉ်တ်စ််ချ�ခြဖျစ််သည်။် ၎င်း�်ကိုု� 'ရ�်စဲ်ခြချင်း�်' သု�မ်ှာဟု�တ် ်

'ကိုု�ယ််ဝန်ရ်�်စဲ်ခြချင်း�်' အခြဖျစ််လုံးည််� ရည်ည်ွှှန်�်နှု�င်းသ်ည်။် မှာရွေးမှာ်း်လုံးင်း်ထ်ားး�

ရွေးသး ကိုု�ယ််ဝန်ရ်ရှိာုမှာုမှာျး�၏ သး���း�တ်စ််�း�ချန် ်က်ိုု� အဆုံးး��သတ်က်ြကိုသည်ဟ်ု� ချန် ်မ်ှာာန်�်

ထားး�သည်။်

ကြသစ်ရွေးကြတ်�လုံးျနှု�င်းင််းးတ်းင်း ်ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျ
ခြချင်း�်သည် ်တ်ရး�ဝင်း�်ါသလုံးး�။
ကြသစ်ရွေးကြတ်�လုံးျနှု�င်းင််းးတ်းင်း ်ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်သည် ်မှာာတ််�း�တ်င်းထ်ားး�ရွေးသး ရွေးဆုံး�

�ည်းရှိာင်းတ််စ််ဦး�မှာာ လုံး��်ရွေးဆုံးးင်းမ်ှာာသး တ်ရး�ဝင်းမ်ှာည်ခ်ြဖျစ််သည်။် သု�ရ်ွေးသး် ကိုု�ယ််ဝန််

ဖျျကို်ချျခြချင်း�်ဥ�ရွေးေသည် ်ခြ�ည််န်ယ််နှာင်း် ်န်ယ််ရွေးခြမှာမှာျး�ကြကိုး�တ်းင်း ်ကိုးခဲြ�း�ကြကို�ါသည်။်  

မှာတ်ူည်ီရွေးသး ဥ�ရွေးေမှာျး�သည် ်အမှာျု��သမီှာ�မှာျး� ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်ကိုု� 

မှာည််သု�မ်ှာည််�း�နှာင်း် ်မှာည်သ်ည်််အချျုန်တ််းင်း ်ခြ��လုံး��်နှု�င်းသ်ည််ဆုံးု�သည််် အရွေးကြကိုးင်း�်မှာျး�

ခြဖျစ််သည််။ 

ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျခြချင်း�် အရွေးကြကိုးင်း�်ရင်း�်မှာျး�
ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်သည် ်ကိုု�ယ််�ု�င်းရ်ွေးရး �ချျယ််မှာုတ်စ််ချ�ခြဖျစ််သည်။် ၎င်း�်မှာား ချကို်ချဲ

သည််် ဆုံးး��ခြဖျတ််ချျကို်တ်စ််ချ� ခြဖျစ််လုံးးနှု�င်း�်ါသည်။် ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျရန် ်သင်း်

ရွေးရး �ချျယ််နှု�င်းသ်ည််် အရွေးကြကိုးင်း�်ရင်း�်မှာျး�စ်းးရှိာု�ါသည်။် မှာည်သ်ည်််အရွေးကြကိုးင်း�်ရင်း�်

ရွေးကြကိုးင်း်ခ်ြဖျစ််ရွေးစ် သင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်က်ိုု� အဆုံးး��သတ််ရန်မ်ှာား သင်း်ရ်ွေးရး �ချျယ််မှာခုြဖျစ််သည်။်

ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျခြချင်း�်အမှာျု��အစ်း�မှာျး�
ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�် အမှာျု��အစ်း� နှာစ််မှာျု��ရှိာု�ါသည်-်ရွေးဆုံး�ခြဖျင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို ်

ချျခြချင်း�်နှာင်း် ်ချးဲစု်တ််၍ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်။ နှာစ််မှာျု��စ်လုံးး��သည် ်ရွေးဘ�ကိုင်း�်ပြီး�ီ�  

ထားရုွေးရးကို်မှာုရှိာုသည်။်

ဆေး��ဖြဖုင့််း ကိုုယု်းဝန်းးဖုျကိုးချျဖြချင့်း�။

ရွေးဆုံး�ခြဖျင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်ဆုံးု�သည်မ်ှာား ကိုု�ယ််ဝန်�်ျကို်ကိုျရွေးစ်ရန် ်ရွေးဆုံး�ဝါ�မှာျး�

ရွေးသးကိုခ်ြချင်း�်ကိုု� ဆုံးု�လုံးု�သည်။် ကိုု�ယ််ဝန် ်ကိုု���တ််အထား ုလုံး��်ရွေးဆုံးးင်းန်ှု�င်း�်ါသည်။် 

သင့်းဆေး�်�းလင့််းနိုုငု့် းဆေးသ�အရာ�

အကိုယ််၍ ရွေးဆုံး�ခြဖျင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျ�ါကို သင်းသ်ည် ်န်းရီရွေး�ါင်း�်မှာျး�စ်းး ခြ�င်း�်ထားန််

ရွေးသး န်းကိုျင်းက်ြွကိုကို်တ်ကိုခ်ြချင်း�်ခြဖျစ််နှု�င်းရ်ွေးသး်လုံးည််� ကိုု�ယ််ဝန်�်ျကို်ကိုျပြီး�ီ�သည်န်ှာင်း် ်

န်းကိုျင်းမ်ှာု သကို်သးသးး�မှာည်ခ်ြဖျစ််သည်။် သင်း်ဆ်ုံးရးဝန်က်ို အကိုူအည်ခီြဖျစ််ရွေးစ်ရန် ်

�ု�မုှာ�အး�ရွေးကိုးင်း�်ရွေးသး အကိုု�ကို်အချဲရွေး�ျးကို်ရွေးဆုံး�ကိုု� ညွှှန်�်ရွေး��နှု�င်း�်ါသည်။် ၎င်း�်ကိုု�

သင်း ်အမ်ုှာတ်းင်း�်င်းလ်ုံး��်ရွေးဆုံးးင်းန်ှု�င်း�်ါသည်။် 

ခဲျ�စိတု်း၍ကိုုယု်းဝန်းးဖုျကိုးချျဖြချင့်း�

အကိုယ််၍ သင်းသ်ည် ်ကိုု�ယ််ဝန် ်ကိုု���တ််ထားကို် ရွေးကိုျး်ရွေးန်�ါကို သု�မ်ှာဟု�တ်် ရွေးဆုံး�

ခြဖျင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�် မှာခြ��လုံးု��ါကို ချးဲစု်တ််၍ ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျရန် ်ရွေးရး �ချျယ််နှု�င်း်

�ါသည်။် 

ချးဲစု်တ််ဖျျကို်ချျခြချင်း�်ကိုု� အမှာျး�အး�ခြဖျင်း် ်တ်စ််ရကို်တ်း ချးဲစု်တ််မှာခုြဖျင်း်�်င်း ်ပြီး�ီ�စီ်�

လုံး��်ရွေးဆုံးးင်းန်ှု�င်း�်ါသည်။်

သင့်းဆေး�်�းလင့််းနိုုငု့် းဆေးသ�အရာ�

သင်းသ်ည် ်ဆေး�်ဆေး�� ခြဖျင်း် ်(သင်းအ်�်ုရွေး�ျး်ရွေးန်ချျုန်အ်တ်းင်း�်) ချးဲစု်တ််၍ ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်

ချျ�ါကို ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျစ်ဉ်အတ်းင်း�် န်းကိုျင်းမ်ှာုကိုု� ချးစ်း�ရမှာည််မှာဟု�တ််�ါ။ သု�ရ်ွေးသး် 

ရွေးန်းကို်ရကို်အန်ည််�င်းယ််အကြကိုးအထား ုန်းကိုျင်းက်ြွကိုကို်တ်ကိုခ်ြချင်း�်ခြဖျစ််နှု�င်းသ်ည်။် 

သင်းသ်ည် ်ထုံံဆုေး�� ဖြဖုင့််း ချးဲစု်တ််၍ ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျ�ါကို ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျစ်ဉ်

တ်းင်း ်အန်ည််�င်းယ််မှာာ ခြ�င်း�်ထားန်သ်ည်အ်ထား ုန်းကိုျင်းက်ြွကိုကို်တ်ကိုခ်ြချင်း�်ကိုု� ချးစ်း�ရ

ဖျးယ််ရှိာုသည်။် ရွေးန်းကို်ရကို်အန်ည််�င်းယ််အကြကိုးအထား ုရးသလီုံးးသည်််အချါ ချးစ်း�

ရခြချင်း�်နှာင်း်ဆ်ုံးင်းတ််ူရွေးသး ကြွကိုကို်တ်ကိုခ်ြချင်း�်နှာင်း် ်န်းကိုျင်းခ်ြချင်း�်ကိုု� ချးစ်း�ရခြချင်း�်မှာား

လုံးည််� �း�မှာာန်ခ်ြဖျစ််သည်။်
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အသံ��ခြပုထုာ�ပါသညာ။်

ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျရန်အ်တ်းကို ်လုံးှရဲွေးခြ�းင်း�်စ်းတ်စ််
ရွေးစ်းင်းလ်ုံးု��ါသလုံးး�။
ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျရန်အ်တ်းကို် ကြိုကိုု�တ်င်းစ််းရင်း�်သးင်း�်ရန် ်ဥ�ရွေးေအရလုံးု�အ�်သည်် ် 

ဩစ်ရွေးတ်�လုံးျအရွေးန်းကို်�ု�င်း�်မှာာလုံးးဲ၍ သင်း်ဆ်ုံးရးဝန်ထ်ားးမှာာ လုံးှဲရွေးခြ�းင်း�်စ်းတ်စ််ရွေးစ်းင်း ် 

မှာလုံးု�အ�်�ါ - 

ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျခြချင်း�်မှာခြ��မီှာ တ်ု�င်း�်င်းရ်ွေးဆုံးး�ရွေးနှး�
ရန် ်လုံးု�အ�်�ါသလုံးး�။
တ်ု�င်း�်င်းရ်ွေးဆုံးး�ရွေးနှး�ခြချင်း�်ကိုု� မှာခြဖျစ််မှာရွေးန်ခြ��လုံး��်ရန် ်မှာလုံးု�အ�်�ါ။ သု�ရ်ွေးသး် သင်း်

တ်စ််စ်း�တ်စ််ဦး�နှာင်း် ်စ်ကိုး�ရွေးခြ�းလုံးု��ါကို သု�မ်ှာဟု�တ်် အချျကို်အလုံးကို်�ု�မုှာ�လုံးု�အ�်�ါကို 

တ်ု�င်း�်င်းရ်ွေးဆုံးး�ရွေးနှး�နှု�င်း�်ါသည််။

 ရွေးန်းကိုထ်ား�် အချျကိုအ်လုံးကိုမ်ှာျး�
သင်းသ်ည် ်ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်နှာင်း်�်တ််သကို်၍ ရွေးန်းကို်ထား�်

အချျကို်အလုံးကို်မှာျး�ကိုု� ရရှိာုနှု�င်း�်ါသည််-

• သင်း၏်ဆုံးရးဝန််

• သင်း်ရ်ွေးေသရှိာု မုှာသး�စ်�စီ်မှားကိုုန်�် သု�မ်ှာဟု�တ်် လုံးုင်းက်ိုျန်�်မှားရွေးရ�အဖျးဲ �

အစ်ည််�

• ရွေးေသချးအမှာျု��သမီှာ�ကိုျန်�်မှားရွေးရ�ဌားန်

• သင်း၏်ရွေးေသချး အရွေးဘး်ရုဂျီျီန်ယ်် နှာင်း် ်ရွေးတ်းရကို်စ််ရွေးရလုံးကိုက်ြကိုး�ကိုွန်�်

သး� ရွေးဆုံး�ဘကို်ဝန်ရ်ွေးဆုံးးင်းမ်ှာု

ဤယ်း�ကြကိုည်စု််တ််ချျရပြီး�ီ� ဂျီ�ဏ်သ်ကုိုားရှိာုရွေးသး ဝဘဆ်ုံးု�ေမ်ှာျး�ကိုု�လုံးည််�  

ဝင်းရ်ွေးရးကိုက်ြကိုည်််ရုှုနှု�င်းသ်ည််-

MSI Australia (ယ်ချင်း ်Marie Stopes Australia)

1800MyOptions (VIC)

Children by Choice (QLD)

Pregnancy Choices Helpline (NSW)

Pregnancy Advisory Centre (SA)

�ု�မုှာ�သရုှိာုလုံးု��ါကို ဝင်းရ်ွေးရးကိုက်ြကိုည််ရု်ှုရန် ်

jeanhailes.org.au/health-az/sex-sexual-
health/abortion

န်းကိုျင်းမ်ှာုသကို်သးရွေးစ်ရန် ်သင်းလ်ုံး��်နှု�င်းသ်ည််မှာား-

• အ�ူထား��်မှာျး�ကိုု�သး���ါ

• အကိုု�ကို်အချဲရွေး�ျးကို်ရွေးဆုံး�ရွေးသးကို်�ါ 

• ဝမ်ှာ�ဗုို�ကို်ရွေးအးကို်�ု�င်း�်ကိုု� နှာ�်ုန်ယ််ရွေး���ါ

• အန်း�ယ်ူ�ါ။

သင်း ်ခြ�င်း�်ခြ�င်း�်ထားန်ထ်ားန် ်န်းကိုျင်းက်ိုု�ကို်ချဲရွေးန်�ါကို သု�မ်ှာဟု�တ်် အကိုု�ကို်အချဲရွေး�ျးကို်

ရွေးဆုံး�ခြဖျင်း် ်မှာသကို်သးသးး�ဘ ဲဆုံးကို်လုံးကို်န်းကိုျင်းက်ိုု�ကို်ချဲရွေးန်�ါကို သင်း်ဆ်ုံးရးဝန််

နှာင်း် ်စ်ကိုး�ရွေးခြ�း�ါ။

�း�မှာာန်လ်ုံး��်ရွေးဆုံးးင်းမ်ှာမုှာျး�သု� ် မှာည်သ်ည််အ်ချျုန်တ််းင်း ်
ခြ�န်လ်ုံး��်ရွေးဆုံးးင်းန်ှု�င်းသ်န်ည်�်။
ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျပြီး�ီ�ရွေးန်းကိုရ်ွေးန်တ််းင်း ်သင်းသ်ည် ်ရှု��်�ု�င်း�်ဆုံးု�င်းရ်းနှာင်း် ်စု်တ်�ု်�င်း�်ဆုံးု�င်းရ်း 

ရွေးကိုးင်း�်မှားန်သ်ည်ဟ်ု� ချးစ်း�ရ�ါကို �း�မှာာန်လ်ုံး��်ရွေးဆုံးးင်းမ်ှာမုှာျး� ခြ�န်လ်ုံးည်လ်ုံး��်ရွေးဆုံးးင်း်

နှု�င်းသ်ည်။် သု�ရ်ွေးသး် ရွေးန်းကိုတ််စ််�တ်မ်ှာာ နှာစ််�တ်အ်ထား ုသင်း ်ရွေးရှိားင်းသ်င်း်သ်ည်မ်ှာျး�မှာား-

• အရွေးလုံး�အ�င်းမ်ှာခြချင်း�်၊ ကိုးယ်ရွေးလုံးက်ိုျင်း်ခ်ျန်�်နှာင်း် ်ခြ�င်း�်ထားန်ရ်ွေးသးလုံးု�်ရှိား�မှာုမှာျး� 

• လုံးုင်းဆ်ုံးကို်ဆုံးးခြချင်း�်၊ ဂျီးမ်ှာ�ရွေးခြချးကို်ရွေးတ်းင်း်သ်း��ခြချင်း�်နှာင်း် ်မုှာန်�်မှာကိုု�ယ််အတ်းင်း�် 

တ်စ််ချ�ချ�ထားည်််သးင်း�်ခြချင်း�်

• ရွေးရချျု��ခြချင်း�် သု�မ်ှာဟု�တ်် ရွေးရကိုူ�ခြချင်း�်။

 ကိုု�ယ်ဝ်န်ဖ်ျျကိုခ်ျျခြချင်း�်အတ်းကို ်မှာည်မ်ှာ်ကို�န်က်ိုျ
သန်ည်�်။
ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်၏ကို�န်က်ိုျစ်ရုတ််သည်-်

• ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျခြချင်း�်အမှာျု��အစ်း� 

• သင်း၏်ကိုု�ယ််ဝန်အ်ဆုံးင်း််

• ကိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျသည််ရ်ွေးန်ရး (ဥ�မှား အစု်��ရ သု�မ်ှာဟု�တ်် ��ဂျီဂလုံးုကိုရွေးဆုံး�ချန်�်)

• သင်းသ်ည် ်Medicare အတ်းကို် သတ််မှာာတ််ချျကို်ကိုု�ကို်ည်ီမှာုရှိာုမှာရှိာု

• သင်း်တ််းင်း ်��ဂျီဂလုံးုကိုကိုျန်�်မှားရွေးရ�အးမှာချးရှိာုမှာရှိာု

• သင်းရ်ွေးဆုံး�ချန်�်တ်စ််ချ�သု� ် သးး�ခြ�ရန် ်လုံးု�အ�်ခြချင်း�်ရှိာုမှာရှိာု။

သင်း်တ််းင်း ်Medicare ကိုတ်တ််စ််ချ�ရှိာုပြီး�ီ� ��ဂျီဂလုံးကုိုရွေးဆုံး�ချန်�်သု� ် သးး�ရွေးရးကို�်ါကို-

• ရွေးဆုံး�ခြဖျင်း်က်ိုု�ယ််ဝန်ဖ်ျျကို်ချျမှာုသည်် $100 မှာာ $500 ကို�န်က်ိုျနှု�င်းသ်ည််

• ချးဲစု်တ််ဖျျကို်ချျခြချင်း�်သည်် $400 မှာာ $600 ကို�န်က်ိုျနှု�င်းသ်ည််။

အချျု� �ရွေးသးရွေးဆုံး�ချန်�်မှာျး� သု�မ်ှာဟု�တ်် အစု်��ရရွေးဆုံး�ရှုး�မှာျး�တ်းင်း ်အချရွေးကြကို�ရွေးင်းး 

�ု�၍သကို်သးနှု�င်းသ်ည် ်သု�မ်ှာဟု�တ်် သတ််မှာာတ််ချျကို်ကိုု�ကို်ည်ီ�ါကို အချရွေးကြကို�ရွေးင်းး 

ရွေး��ရွေးဆုံးးင်းရ်မှာည််မှာဟု�တ််�ါ။ သင်း်ဆ်ုံးရးဝန်သ်ည် ်သင်း်အ်း� အချျကို်အလုံးကို်

မှာျး� �ု�မုှာ�ရွေး��နှု�င်း�်ါသည််။

http://jeanhailes.org.au
http://jeanhailes.org.au
https://www.naccho.org.au/naccho-map/
https://www.naccho.org.au/naccho-map/
https://www.mariestopes.org.au/
https://www.1800myoptions.org.au/
https://www.childrenbychoice.org.au/
https://www.pregnancychoices.org.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/services/health+services+for/womens+health+services/unplanned+pregnancy+services/south+australia+abortion+and+support+services
http://jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-health/abortion
http://jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-health/abortion

