আমি গর্ভবতী। আিার মবকল্পগুমি কী ?
আপমি গর্ভবতী হওযার পরর কী কররবি তা মিদ্ধান্ত নিওযা কঠিি হরত
পারর। মকন্তু আপিার কারে মবকল্প আরে। আপমি নেই মিদ্ধান্ত মিি িা
নকি এই হস্তপুস্তস্তকাঠি আপিার এবং আপিার র্মবষ্যরতর জিয নিরা
মিদ্ধান্ত নিওযার নেরে আপিারক িাহােয কররত পারর।

আপবন যবি গর্োিস্থা চাবির্য় যযর্ে চান:
জন্মপূব পমরচে
ভ
া ভ সম্পর্কে জানার জনয গুরুত্বপূর্ বিষয়গুবি:
ে
·

·

·

·

প্রসিপূি েযত্ন শুরু করার জনয একটি বর্জজি যসি আপ
করুন। আপমি 8 িপ্তারহর গর্ভবস্থা নেরক শুরু করুি। প্রিবপূব ভ
পমরচো ভ আপিারক এবং গর্ভাবস্থারক স্বাস্থযকর রারে।
প্রবেবিন প্রসিপূি েবর্িাবিন গ্রহর্ করা শুরু করুন।
এগুমিরত অমতমরক্ত আযরি এবং ফমিক অযামিড ররযরে।
আযরি এবং ফমিক অযামিড আপিারক িুস্থ রারে এবং জন্মগত
ত্রুঠি বন্ধ কররত িাহােয করর। আপমি েেি আপিার প্রিবপূব ভ
েত্ন শুরু কররবি তেি CHN আপিারক প্রিবপূব মর্িামিি
ভ
মদরত
পারর।
অ্যাির্কাহি, ড্রাগ এিং বসগার্রি িযিহার িন্ধ করুন। েমদ
এঠি আপিার পরে কঠিি হয, তাহরি এঠি কিারত িাহােয করার
জিয আপিার প্রদািকারীর িারে কো বিুি।
গর্োিস্থার সিয় পুটি খুিই গুরুত্বপূর্।ে
যিবি কর্র ফি, িবস্তজ , নগািা শিয এবং কি চমবেুভ ক্ত দুগ্ধজাত
োবার নেিি দুধ এবং পমির োি।
চবিযুে ক্ত , র্াজা এিং জাঙ্ক ফুড, যযিন বচপস, যকক,
কুবকজ এিং কযাজি কি করুি।
কযাবফন, যযিন যসাডা, চা, কবফ এিং এনাজজে জড্রংক এম়িরয
চিুি।

দত্তক নিওযা িম্পরকভ জানার জনয গুরুত্বপূর্ বিষয়গুবি
ে
:
·
·
·

·

আপনার গর্োিস্থার সিয় িা আপবন প্রসর্ির পর্র যয
যকার্না সিয় দত্তক নিওযা নবরে মিরত পাররি।
িত্তক যনওয়া আপনার জনয বিনািূর্িয। দত্তক নিওযা
পমরবার িিস্ত েরচ বহি করর।
বিবর্ন্ন ধরর্নর িত্তক যনওয়া আর্ে:
উন্মুক্ত িত্তক গ্রহর্: আপমি দত্তক নিওযা পমরবার নবরে মিি।
আপমি িংমিষ্ট োকরত পাররি এবং েতিা চাি নোগারোরগ
োকরত পাররি।
যলাজড িত্তক গ্রহর্: দত্তক নিওযা পমরবাররর িারে আপিার
নোগারোগ োকরব িা।
আপবন যবি িত্তক যনওয়ার কথা যর্র্ি থার্কন োহর্ি
আপবন যার্ির সার্থ কথা িির্ে পার্রন। দত্তক নিওযার
পরািশদাতারা
ভ
আপিার প্ররের উত্তর মদরত এবং প্রস্তিযা
িম্পরকভ আপিার িারে আরও কো বিরত িাহােয কররত
পাররি।

িত্তক স্টার: 1-866-691-3300 www.adoptionstar.com
যেন্স-চাবপন: 1-800-321-5683 www.spence-chapin.org

আপবন যবি গর্োিস্থা সিাপ্ত করর্ে চান:
গর্ভপাত িম্পরকভ জানার জনয গুরুত্বপূর্ বিষয়গুবি:
ে
·

·

·
·

·

·
·

গর্েপাে হি একটি বনরাপি পদ্ধবে যা গর্েধারর্ সিাপ্ত কর্র। বনউ ইয়কে যস্টর্ি গর্েপাে এখনও বিধ।
নেরকাি বযরির নে নকউ বযস্তক্তগতর্ারব গর্ভপাত কররত পাররি। মিউ ইযরকভ , মকরশাররদর মপতািাতার অিুিমতর প্ররযাজি
হয িা।
2 ধরর্নর গর্েপাে আর্ে:
বচবকৎসা গর্েপাে (িব়ি): গর্ভাবস্থার 10 িপ্তাহ পেন্ত
ভ আপমি মচমকৎিাগত গর্ভপাত কররত পাররি।
বলবনর্ক গর্েপাে: আপমি গর্ভাবস্থার 24 িপ্তাহ পেন্ত
ভ অররাপচাররর িাধযরি গর্ভপাত কররত পাররি।
গর্েপাে করর্ি র্বিষযর্ে গর্েিেী হওয়ার আপনার ক্ষিোয় পবরিেেন হর্ি না।
আপবন যবি প্রচুর অ্র্থাপাজে
ে
ন না কর্রন িা অ্র্থাপাজে
ে
ন না কর্র থার্কন, োহর্ি যয বলবনকটির্ে আপবন গর্েপাে
করর্েন যসটি আপনার্ক Medicaid-এর জনয সাইন আপ করর্ে সাহাযয করর্ে পার্র। মিউ ইযরকভ Medicaid
গর্ভপারতর জিয অে প্রদাি
ভ
করর।
যবি আপবন Medicaid না পান, োহর্ি গর্েপার্ের জনয অ্থ প্রিার্ন
ে
সাহাযয করর্ে অ্নযানয সংস্থান
রর্য়র্ে। আপিার স্বাস্থয মশেরকর িারে কো বিুি অেবা মিউ ইযকভ গর্ভপাত অযারেি ফারের ওরযবিাইরি
োি: www.nyaaf.org
গর্েপার্ের পর আপবন জন্ম বনয়ন্ত্রর্ শুরু করর্ে পার্রন। আপিার জন্মমিযন্ত্রণ মবকল্প িম্পরকভ আপিার স্বাস্থয
মশেরকর িারে কো বিুি।
গর্েপার্ের পর্র আপনার একটি ফর্িা আপ অ্যাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর প্রর্য়াজন হর্ি। CHN-এ আপিার মর্স্তজরির
পমরকল্পিা কররত 866-246-8259 িম্বরর নফাি করুি।

কী করর্িন বনজিে নন?
একজি পরািশদাতার
ভ
িারে কো বিুি। তারা আপিারক
আপিার মচন্তার্াবিার িাধযরি কাজ কররত এবং
আপিার মবকল্পগুমি িম্পরকভ কো বিরত িহাযতা কররত
পারর।.
িবার জিয স্বাস্থযরিবা। 866.246.8259

িকিাইন: 1-888-493-0092
(নিািবার-শুিবার: িকাি 10িা –দুপুর 1িা,
শমিবার-রমববার: িকাি 10িা- িন্ধযা 6িা )
www.all-options.org

www.chnnyc.org

