আপনি যখি জািতে পাতেি যয আপনি গর্ভ বেী েখি কী কেণীয় যে-নবষতয় নেদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিক হতে পাতে। আপনি আপিাে নিতজে জিয এবং আপিাে
নিতজে জিয এবং আপিাে র্নবষযতেে েবতেতয় র্াত াে জিয যয-নেদ্ধান্ত গ্রহণ কেতবি োতে এই হযান্ডবুক আপিাতক েহায়ো কেতে পাতে।

আপনি আপিাে গর্ভ ধােণ নিতয় এনগতয় যাওয়াে নেদ্ধান্ত নিত :
জন্ম পূববভ েী যে েম্পতকভ জািাে গুেত্বু পূণ ভ নবষয়েমূহ:
• জন্ম পূবব
ভ েী যে শুেু কোে জিয একটি অ্যাপতয়ন্টতমন্ট কতে নিি। আপিাে গর্ভ ধােতণে ৮ েপ্তাহ হত আেম্ভ কেুি। জন্ম পূববভ েী যে আপিাতক এবং আপিাে গর্ভ াবস্থাতক েুস্থয
োতখ। নেএ্ইেএি-এ অ্যাপতয়ন্টতমন্ট কোে জিয 866-246-8259 িম্বতে য াি কেুি।
• প্রনেনিি নপ্রিাটত নর্টানমি খাওয়া শুেু কেুি। এই নর্টানমিগুত াতে বাড়নে আয়েি এবং ন ক এনেড থাতক। আয়েি এবং ন ক এনেড আপিাতক স্বাস্থযবাি োতখ এবং জন্মগে ত্রুটি
থামাতে োহাযয কতে। জন্ম পূববভ েী যে শুেু কেত নেএইেএি আপিাতক নপ্রিাইত নর্টানমি নিতে পােতব।
• মি, মািক এবং নেগাতেট পাি/গ্রহণ বন্ধ কতে নিি। আপিাে জিয নবষয়টি কষ্টকে হত , এগুন ে পনেমাণ কনমতয় আিতে আপিাে যপ্রার্াইডাতে োতথ কথা ব ি
ু ।
• গর্ভ বেী অ্বস্থায় পুনষ্টে নবষয়টি খুবই গুেত্ব
ু পূণ।ভ
• যবনশ যবনশ কতে
, শাকেজ্বী, পূণিভ ািািাে খািয, এবং য া- যাট যডইনে পণয যযমি িুধ এবং পানিয় খাি।
• নপঠা, যকক, কানন্ড এবং নেপতেে মে তে াক্ত, র্াজা এবং জান্ক ু ড গ্রহণ কনমতয় য ি
ু ।
• যোডা, ো, কন এবং এিানজভ নরংডে-এে মে কযাত নেিযুক্ত পািীয় এনড়তয় ে ুি।
িত্তক যিওয়া েম্পকভ জািাে গেুত্বপূণ ভ নবষয়:
• গর্ভ বেী অ্বস্থায় বা জন্মিাতিে পতে যয যকাি েময় আপনি িত্তক প্রিাতিে নেদ্ধান্ত নিতে পাতেি।
• িত্তক প্রিাি আপিাে জিয নবিামূত য হতব। িত্তক গ্রহণকােী পনেবাে েক খেে বহি কেতব।
• নবনর্ন্ন ধেতণে িত্তক প্রথা েতয়তে: উন্মুক্ত িত্তক এবং বন্ধ িত্তক।
• উন্মুক্ত িত্তক: যয পনেবাতেে িত্তক নিতবি, যেটি আপনি যবতে নিতবি। আপনি েংনিষ্ট থাকতে পােতবি এবং যে পনেমাতণ োি যে পনেমাতি েংম্পতকভ থাকতে পােতবি।
• বন্ধ িত্তক: িত্তক গ্রহণকােী পনেবাতেে োতথ আপিাে যকাি যযাগাতযাগ থাকতব িা।
• িত্তক যবতে যিওয়াে নেন্তা র্াবিা কেত নকেু য াকাতিা েতয়তে যাতিে োতথ আপনি কথা ব তে পাতেি। িত্তক েংক্রান্ত কাউতে ে আপিাে প্রতেে উত্তে নিতে োহাযয কেতে পােতব
এবং প্রনক্রয়া েম্পতকভ আপিাে োতথ আতো কথা ব তে পােতব:
• এডপশি-স্টাে:
1-866-691-3300
www.adoptionstar.com
• যেে-শযানপি:
1-800-321-5683
www.spence-chapin.org

যয যতে আপনি র্া যবাধ কেতবি

866.246.8259

www.chnnyc.org

আপনি গর্ভ াবস্থাে ইনে টািাে নেদ্ধান্ত গ্রহণ কেত :

আনম যকাথায় যযতে পানে?

গর্ভ পাে েম্পতকভ জািাে গুেুত্বপূণভ নবষয়েমূহ:
• গর্ভ াবস্থা যশষ কোে নিোপি এবং তবধ একটি পন্থা হতে গর্ভ পাে। যয যকাি বয়তেে যয যকউই
যগাপতি গর্ভ পাে কোতে পাতে। নিউ ইয়ভতক ‘টিি’-যিে এ জিয নপোমাোে অ্িুমনে াতগ িা।
• িুই ধেতণে গর্ভ পাে েতয়তে:
• যমনডতক পন্থাে গর্ভ পাে (বনড়): গর্ভ বেী অ্বস্থাে ১০ েপ্তাহ পযভন্ত আপনি যমনডতক
পন্থায় গর্ভ পাে কোতে পাতেি।
• ইি নিনিক গর্ভ পাে: গর্ভ বেী অ্বস্থায় ২৪ (েনিশ) েপ্তাহ পযভন্ত আপনি োনজভ কযা
পন্থায় গর্ভ পাে কোতে পাতেি।
• গর্ভ পাে কোত আপনি র্নবষযতে গর্ভ বেী হওয়াে েক্ষমো হাোতবি িা।
• আপনি যনি প্রেু ে আয় িা কতেি বা যকাি আয়ই িা কতেি, আপনি যয নিনিতক গর্ভ পাে
কোতবি, োো আপিাতক যমনডকএইড-এ িাম ন খাতে োহাযয কেতে পােতব। নিউ ইয়ভতক
গর্ভ পাতেে জিয যমনডক-এইড অ্থভ পনেতশাধ কতে।
• আপনি যনি যমনডকএইড িা পাি, আপিাে গর্ভ পাতেে অ্থভ পনেতশাতধ োহাযয কোে জিয
আতো অ্িযািয নেতেভাে েতয়তে। আপিাে যহ থ এডু তকটতেে োতথ কথা ব ুি বা আতো জািাে
জিয www.fundabortionnow.org/get-help যিখুি।
• আপনি গর্ভ পাতেে পে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনে শুেু কেতে পাতেি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধনে গুত া
েম্পতকভ জািাে জিয আপিাে যহ থ এডু তকটতেে োতথ কথা ব ুি ।
• গর্ভ পাতেে পে আপিাে অ্বস্থা জািাে জিয পেবেী আতেকটি অ্যাপতয়ন্টতমতন্টে প্রতয়াজি হতব।
নেএইেএি-এ অ্যাপতয়ন্টতমন্ট কোে জিয 866-246-8259 িম্বতে য াি কেুি।

মযািহাট্টাি

ব্রংক্স

•

Planned Parenthood
26 Bleecker St (at Mott St)
New York, NY 10012
212-965-7000

•

Planned Parenthood
349 E 149th St (at Courtlandt Ave)
Bronx, NY 10451
212-965-7000

•

Eastside Gynecology
144 East 44th St (between 3rd
and Lexington Aves)
New York, NY 10017
212-308-4988

•

Dr. Emily’s
642 Southern Blvd
Bronx, NY 10455
718-585-1010

কুইিে

•

ParkMed Clinic
•
800 2nd Ave, 6th Floor
(between 42nd and 43rd St)
New York, NY 10017
212-686-6068 or 800-346-5111

•

New York Presbyterian,
Gynecology Department—
Vanderbilt Clinic
622 W. 168th St, 10th Floor
(between Ft. Washington and
Broadway)
New York, NY 10032
866-463-2778

•

Planned Parenthood
21-41 45th Rd
Long Island City, NY 11101
212-965-7000
Choices Medical Center
147-32 Jamaica Avenue
Jamaica, NY, 11435
800-421-7079

ব্রুকন ি
•

Planned Parenthood
44 Court Street, 6th floor
Brooklyn, NY 11201
212-965-7000

•

The Women’s Choice
81 Willoughby St, Suite 601
Brooklyn, NY 11201
718-875-4848

কী কেতবি নিনিে িি? একজি কাউতে তেে োতথ কথা ব ুি। োো আপিাে নেন্তার্াবিাগুত া এনগতয় নিতে োহাযয কেতে পােতব এবং আপিাে
জিয নবনর্ন্ন নবকল্প নিতয় কথা ব তে পােতব।
•

টক াইি: 1-888-493-0092 (যোম-শুক্র েকা ১০-যর্াে ১টা, শনি-েনব েকা ১০-েন্ধযা ৬টা)
www.all-options.org
• নেএইেএি স্টা িম্বাে: ________________________________________________________

যয যতে আপনি র্া যবাধ কেতবি।

866.246.8259 www.chnnyc.org

