
مشاوره برای حمایت کردن 
و منابع مالی

خط تلفنی برای مکامله
)Backline( خط تلفنی کمک و یاری دهنده رزرو

حمایت در زمان حامله بودن, تربیت فرزند, سقط جنین و 
فرزند خواندگی 888-493-0092

)Exhale( )نفس بیرون دادن )بازدم
حمایت پس از عمل سقط جنین 866-439-4253  

حمایت از نظر روحی )عاطفی(
)A Heartbreaking Choice( یک انتخاب غم انگیز

حمایت از طریق آن الین برای خامنهائی که حاملگی خود را 
به علت دالیل پزشکی به پایان رسانده اند.

www.aheartbreakingchoice.com 

شرکت پروژه مکامله سقط جنین
)Abortion Conversation Project, Inc(

پذیرفنت و فائق آمدن سالم پس از سقط جنین
www.abortionconversation.com

خط کمک اضطراری
فدراسیون سقط جنین کشور

)National Abortion Federation(

اطالعات بی طرفانه در مورد گزینه های سقط جنین و 
حاملگی 800-772-9100

مالی کمک 
هم اکنون بودجه برای سقط جنین

)Fund Abortion Now(
www.fundabortionnow.org

همکاران حرفه ای برای بر نامه ریزی خانوادگی
)Family Planning Associates(

ثبت نام در محل, درهمان روز برای 
 ,)Family PACT( کمک مالی از طریق قوانین خانوادگی

)Pregnancy MediCal( و مدیکال حاملگی�
http://www.fpamg.net  877-883-7264

N Tustin Avenue 1901 

Santa Ana, CA 92705 

657-859-5463
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www.plannedparenthood.org

)Planned Parenthood( برنامه ریزی برای والد شدن
ساعات کار  درمانگاه

برای ساعات کار درمانگاه, لطفاً با شماره 800-230-7526
متاس بگیرید یا از  تار منای ما دیدن کنید:

 )Anaheim( هایم •آنا 
 )Costa Mesa( مزا ستا  •کو 

 )Mission Viejo( یهو وی  •میشن 
 )Orange( اورجن*•

 )Santa Ana( آنا •سانتا 
)Westminster( مینستر •وست 

جنین  سقط  عمل  اجنام  منای  *  تار 

خدمات
سقط جنین پزشکی, خدمات اجنام شده در همان روز برای پایان 

عمل  اجنام  طریق  از  دادن  پایان  و  دادن از طریق جراحی تا 18 هفته 
جراحی 2-روزه برای کمتر از 20 هفته.

متاس بگیرید:
تعیین وقت مالقات: 714-922-4100

سئوال: 800-230-7526
مرکز سالمتی یو سی ارواین برای گزینه های خامنها 

)UC Irvine Health Women’s Option Center(
ساعات کار مرکز

برای تعیین وقت مالقات با این شماره متاس بگیرید: 714-456-7188

خدمات
مشاوره گزینه ها برای حاملگی, پایان دادن انتخابی به حاملگی 

زمانی  به حاملگی  دادن  و هم جراحی(, پایان  از طریق پزشکی  )هم 
که از طریق نابهنجاری های جنینی باعث پیچیدگی هائی شده باشد 

یا از اینکه مادر دارای مشکالت زیادی با خطر پذیریهای بسیار باشد.

متاس بگیرید:
تعیین وقت مالقات: 7188-456-714 سئوال: 714-456-8179

کمک یار هماهنگ کننده مراقبت ها: 714-456-7173
www.ucirvinehealth.org/medical-services/womens-options

همکاران حرفه ای برای برنامه ریزی خانواده 
)Family Planning Associates(

ساعات کار درمانگاه
برای کسب ساعات کار درمانگاه, لطفاً با شماره

7264-883-877 متاس بگیرید یا, از تارمنای ما دیدن کنید:
www.fpamg.net/locations

خدمات
اولین و دومین سه ماه,  سقط جنین از طریق جراحی, قرص سقط 

آبستنی اضطراری اضطراری زن, وسیله ضد  جنین )5-9 هفته(, عقیم سازی 
متاس بگیرید:

تعیین وقت مالقات: 877-883-7264
سئواالت: 657-859-5463

www.fpamg.net


