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ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੀਾਰੇ ਗਰਭ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਕਬਕ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ। ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਪਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 
ਕਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਸੀਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾਵਾਂ 
ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਕ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾ ਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ 
ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗਰਭਪਾਤ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਸੀੁਰੱਕਿਅਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸੀਥਾ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੰੂ 'ਸੀਫ਼ਾਈ' ਜਾਂ 'ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾ ਦੀ ਸੀਮਾਪਤੀ' ਵੀ 
ਕਕਹਾ ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ 
ਕਤਹਾਈ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਆਸੀਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਕਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਹ?ੈ
ਆਸੀਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਕਵੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਕਸੀੇ 
ਰਕਜਸੀਟ੍ਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ 
ਸੰੀਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵਚਕਾਰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਇਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਿੋ-ਵੱਿਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ ਕਕ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ 
ਕਰਵਾ ਸੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਨੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਹੋ 
ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਕ ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਕਉਂ 
ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਕਕਸੀਮਾਂ
ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਕਸੀਮਾਂ ਹਨ: ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਸੀਰਜੀਕਲ 
ਗਰਭਪਾਤ। ਦੋਵੇਂ ਸੀੁਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ

ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੌਂ  ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸੀਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹ਼ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਘੰਕਟ੍ਆਂ ਤੱਕ 
ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਦ 
ਘੱਟ੍ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ   
ਦਰਦ-ਕਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਕਲਿ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀੀਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਇਸੀ ਨਾਲ 
ਨਕਜੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। 

ਸੀਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ

ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਨੌਂ  ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀੀਂ ਇਸੀਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੀਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹ਼ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸੀਥੀਸੀੀਆ (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀੀਂ ਸੀੌਂ ਰਹੇ ਹੋ) ਲੈ ਕੇ ਸੀਰਜੀਕਲ 
ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸੀਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੱਝ ਕਦਨਾਂ ਤੱਕ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਸੀਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲ਼ੋਕਲ ਅਨੱਸੀਥੀਸੀੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼  ਕੜਵੱਲ ਪੈਂਦੇ 
ਮਕਹਸੀੂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰੀਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਕਦਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸੀਕ ਧਰਮ ਵੇਲੇ 
ਆਉਂਦੇ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਜੰਨ੍ਹਹੇ  ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ 
ਗੱਲ ਹੈ।
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ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਸਿਆ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਿਦਾ 
ਇਰਾਦਾ ਸਕਿ ੇਸਿਅਕਤ਼ੀ ਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਿਲਾਹ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ਼ੀ 
ਪ੍੍ਰਕੈਟ਼ੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਿਲ਼ੀ ਿਲਾਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Jean Hailes for Women’s Health ਆਿਟ੍ਰਲੇ਼ੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਦੱਤ਼ੀ 
ਜਾਂਦ਼ੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਿਿ਼ੀਕਾਰਦ਼ੀ ਹੈ।
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Jean Hailes ਔਰਤਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਸ਼ ੇਲਈ ਇੱਕ 
ਸਿਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਿੰਿਸਲਤ ਪ੍ਹੰੁਚ ਤਰ਼ੀਕਾ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੜੁ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੰਗ-ਸਿਸਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰੋਤ ਸਿੱਚ ‘ਔਰਤਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਕੜੁ਼ੀਆਂ’ 
ਸ਼ਬਦ ਿਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੋਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ - ਵੈਸੀਟ੍ਰਨ ਆਸੀਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਜੱਥੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਾਉਂਸੀਕਲੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਉਂਸੀਕਲੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ 
ਕਕਸੀੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਸੀੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੋਂ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਵਚਲੀ ਪਕਰਵਾਰ ਕਨਯੋਜਨ ਜਾਂ ਕਜਨਸੀੀ ਕਸੀਹਤ 
ਸੰੀਸੀਥਾ ਤੋਂ

• ਸੀਥਾਨਕ ਮਕਹਲਾ ਕਸੀਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ

• ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਥਾਨਕ ਆਕਦਵਾਸੀੀ ਅਤੇ ਟ੍ੋਰੇਸੀ ਸੀਟ੍੍ਰੇਟ੍ ਆਈਲੈਂਡਰ 
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇੀਵਾ ਤੋਂ

ਤੁਸੀੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸੀੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵੈੱਬਸੀਾਈਟ੍ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸੀਕਦੇ ਹੋ:

MSI Australia (ਪਕਹਲਾਂ Marie Stopes Australia ਸੀੀ)

1800MyOptions (VIC)

Children by Choice (QLD)

Pregnancy Choices Helpline (NSW)

Pregnancy Advisory Centre (SA)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ 
jeanhailes.org.au/health-a-z/sex-sexual-
health/abortion

ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹੋ:

• ਹੀਟ੍ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

• ਦਰਦ ਕਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਲਓ 

• ਆਪਣੇ ਪੇਟ੍ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਹੱਸੇੀ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ

• ਆਰਾਮ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਜਹਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਆਮ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ 
ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੀਕਦੇ ਹ?ੋ
ਜੇ ਤੁਸੀੀਂ ਸੀਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਮਕਹਸੀੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀੀਂ 
ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਰਨ 
ਲੱਗ ਸੀਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਭਾਰੀ ਸੀਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਸੀਰੀਰਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜੋ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ 

• ਸੀੈਕਸੀ ਕਰਨ, ਟ੍ੈਂਪੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਕਵੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ 
ਪਾਉਣ ਤੋਂ

• ਟ੍ੱਬ ਕਵੱਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ।

ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਕੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹ?ੈ
ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕਕਸੀਮ 'ਤੇ

• ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸੀਥਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ

• ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਕੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ੍ 
ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱਚ)

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ Medicare ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੱਜੀ ਕਸੀਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਸੀੇ ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀੀਂ ਕਕਸੀੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ੍ 
ਕਲੀਕਨਕ ਕਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ:

• ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ $100–$500 ਹੋ ਸੀਕਦੀ ਹੈ

• ਸੀਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ $400–$600 ਹੋ ਸੀਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਕਲੀਕਨਕਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਸੀਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸੀ ਘੱਟ੍ ਹੋ ਸੀਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸੀਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕਲਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀਕਦਾ ਹੈ।

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

