Chọn Phương Pháp
Ngừa Thai Cho Qu ý Vị

Qu. vị có thể quyết định muốn có con và lúc nào th. có con. Nếu lúc này không phải là lúc thích hợp để qu. vị và bạn t.nh của m.nh có con, th., có nhiều cách để qu. vị ngừa thai. Cách chắc chắn nhất là không giao hợp. Nhưng nếu có giao hợp, qu. vị có thể dùng một trong những phương pháp ngừa thai nêu dưới đây.
	Bao cao su cho đàn ông hay phụ nữ

Thuốc diệt tinh trùng
	Màng ngăn âm đạo

Viên thuốc ngừa thai
Chích ngừa thai Depo (hay “chích”)
Miếng dán
	V.ng âm đạo

Viên cấy
	Đặt v.ng (IUD)

Kế hoạch gia đ.nh tự nhiên
Hạt chuỗi chu kỳ (cycle beads)
Ngừa thai khẩn cấp

Phương pháp nào là tốt nhất cho qu. vị? Phương pháp ngừa thai tốt nhất là phương pháp mà qu. vị có thể sử dụng đúng và ngay lúc nào muốn ngừa thai. Để giúp qu. vị chọn, h.y nghĩ xem loại nào phù hợp nhất cho qu. vị.
	Việc qu. vị không có thai bây giờ quan trọng như thế nào? Điều đó có hiệu quả không?

Qu. vị có thường quan hệ t.nh dục không? Có dự tính trước hay không?
Qu. vị sẽù cần dùng phương pháp này thường xuyên không? Liệu qu. vị có nhớ dùng nó hay có thể dùng mọi lúc không?
	Phương pháp này có an toàn cho qu. vị không? Có phản ứng phụ nào không?
	Phương pháp này có bảo vệ qu. vị khỏi bị HIV và các bệnh lây qua t.nh dục không?
Bạn t.nh của qu. vị có cần hợp tác để phương pháp này có hiệu quả không?
	Có người nào giận hay làm qu. vị tổn thương v. qu. vị ngừa thai không?
	Phương pháp này có phù hợp với tôn giáo hay niềm tin về đạo đức của qu. vị không?
	Để dùng nó qu. vị có cần toa thuốc hay có thể mua tại nhà thuốc không?
	Phương pháp này tốn bao nhiêu tiền? Bảo hiểm sức khỏe có chi trả cho nó không?
	Phương pháp này có hiệu quaû không? Có dễ sử dụng không?
Qu. vị có thấy thoải mái khi sử dụng nó không?
Qu. vị sẽ dùng nó chứ?
Bạn t.nh hay cha mẹ của qu. vị có thể giúp qu. vị chọn phương pháp phù hợp. Qu. vị có thể thử một vài phương pháp khác nhau để xem phương pháp nào phù hợp nhất cho m.nh và bạn t.nh của m.nh. Qu. vị cũng có thể yêu cầu nhân viên chăm sóc nói chuyện với bạn t.nh của m.nh về việc sử dụng bao cao su hay phương pháp ngừa thai.

Nếu bị ép buộc quan hệ t.nh dục, hay sợ có người nào muốn h.m hại qu. vị v. qu. vị đ. sử dụng phương pháp tránh thai, qu.vị có thể nói chuyện với nhân viên chăm sóc hay gọi cho Đường Dây Nóng Của Trung Tâm Giúp Đỡ Khủng Hoảng Khi Bị H.m Hiếp để được giúp đỡ: 1-800-841-8371 (Tiếng Anh, có bản dịch); Tây Ban Nha: 1-800-223-5001; Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-492-6434.

Muốn biết thêm thông tin về phương pháp nào hiệu quả ra sao, các loại phản ứng phụ nào mà phương pháp đó có thể gây ra, và cách dùng đúng, h.y hỏi . kiến bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, hay cố vấn kế hoạch hóa gia đ.nh của qu. vị (nhân viên chăm sóc). Hoặc gọi số 617-624-6060 hay xem ww.mass.gov/dph/familyplanning để t.m nhân viên chăm sóc ở gần qu. vị.


Phương pháp Che chắn
Những phương pháp này giúp tránh thai bằng cách đặt một vật ngăn chặn (màn chắn) không cho tinh trùng đi đến trứng của phụ nữ.

Bao cao su (dành cho đàn ông): Bao cao su là loại màn che bằng nhựa hay chất dẻo được tr.ng vào dương vật trước khi giao hợp nhằm ngăn không cho tinh trùng đi vào âm đạo. Qu. vị có thể mua bao cao su ở bất cứ hiệu thuốc nào. Các trung tâm chăm sóc sức khỏe có thể cho bao cao su miễn phí hay bán giá rẻ.*

Bao cao su phụ nữ (dành cho phụ nữ): Bao cao su phụ nữ là một túi bằng chất dẻo có moät cái v.ng mềm ở mỗi đầu. Đầu kín đặt vào âm đạo. Đầu hở để bên ngoài âm đạo. Bao cao su phụ nữ ngăn không cho tinh trùng đi vào âm đạo. Một số hiệu thuốc có bán bao cao su phụ nữ. Các trung tâm chăm sóc sức khỏe có thể cho bao cao su miễn phí hay bán giá rẻ.*

*Bao cao su nhựa và chất dẻo cũng có thể ngăn ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh khác lây nhiễm do làm t.nh bằng miệng, âm đạo và hậu môn. “Bao cao su da tự nhiên” không được đề nghị dùng để ph.ng ngừa bệnh.

Màn chắn âm đạo (dành cho phụ nữ): Màn chắn âm đạo là một ống nhựa cao su tr.n và mềm bao phủ cổ tử cung của phụ nữ (phần đầu dẫn đến tử cung) ngăn tinh dịch đi vào tử cung. Qu.vị đặt thuốc diệt tinh trùng vào màn chắn tử cung và sau đó đặt vào âm đạo trước khi giao hợp. Thuốc này sẽ diệt tinh trùng. Qu. vị phải để yên màn chắn trong ít nhất 6 giờ sau khi giao hợp. Bác sĩ hay y tá phải khám để đoan chắc là qu. vị sử dụng loại màn chắn có kích cỡ phù hợp.

Thuốc diệt tinh trùng (dành cho phụ nữ): Thuốc diệt tinh trùng giúp tránh thai bằng cách diệt tinh trùng. Thuốc diệt tinh trùng có nhiều dạng như dạng bọt, thạch, kem, bọt biển và màng tránh thai. Qu. vị phải đặt thuốc diệt tinh trùng vào âm đạo trước khi giao hợp. Qu. vị có thể mua thuốc diệt tinh trùng ở bất cứ hiệu thuốc nào. Thuốc diệt tinh trùng có hiệu quả cao nhất khi được sử dụng cùng với bao cao su hay màn chắn tử cung.

THẬN TRỌNG: Thuốc diệt tinh trùng giúp tránh thai nhưng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Thuốc diệt tinh trùng có chứa hóa chất (Nonoxynol-9 ) có thể gây ngứa da bên trong hay xung quanh âm đạo. Nếu qu. vị muốn dùng thuốc diệt tinh trùng để tránh thai, h.y hỏi . kiến bác sĩ hay y tá về nguy cơ lây nhiễm HIV.

Để ph.ng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh truyền qua t.nh dục, h.y dùng bao cao su Bao cao su bằng nhựa hay chất dẻo là phương pháp tránh thai duy nhất rất hiệu quả để ph.ng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường t.nh dục khác. Nếu qu. vị sử dụng phương pháp tránh thai khác nhưng cũng muốn bảo vệ m.nh không bị nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường t.nh dục khác th. h.y sử dụng bao cao su cùng với phương pháp tránh thai mà qu. vị đang dùng. Ngừa thai sau khi sanh con Nếu qu. vị vừa sanh con hay hiện đang cho con bú, qu. vị vẫn có thể cần tránh thai theo các phương pháp. H.y hỏi . kiến bác sĩ hay y tá xem qu. vị có thể dùng phương pháp nào để tránh thai cho đến khi qu. vị muốn có thai trở lại. Ngừa thai khẩn cấp Ngừa thai khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa thụ thai ngay sau khi giao hợp, nhưng chỉ khi qu. vị dùng phương pháp này càng sớm càng tốt – trong v.ng hai ngày. Nếu qu. vị giao hợp không ngừa thai (giao hợp mà không sử dụng phương pháp tránh thai), bị ép buộc phải giao hợp, hay nghĩ rằng phương pháp ngừa thai của m.nh không có tác dụng, qu. vị có thể dùng phương pháp ngừa thai khẩn cấp. Ngừa thai khẩn cấp không thể xem đó là phương pháp lâu dài.


Phương Pháp Hóc Môn

Những phương pháp này sử dụng hóc môn để ngăn trứng rụng hay làm cho tinh trùng khó tiến gần trứng hơn.

Mảnh cấy (dành cho phụ nữ): Mảnh cấy là một dụng cụ nhỏ và mỏng có chứa hóc môn có thể ngừa thai trong 3 năm. Bác sĩ hay y tá đặt mảnh cấy dưới da của cánh tay trên của phụ nữ. Mảnh cấy phải do bác sĩ hay y tá lấy ra khi qu. vị muốn ngưng sử dụng.

Chích hay “Depo” (dành cho phụ nữ): Bác sĩ hay y tá chích (tiêm) một mũi hóc môn để ngừa thai trong 3 tháng. Qu. vị phải chích thuốc này mỗi 3 tháng để phương pháp này tiếp tục có hiệu quả.

V.ng âm đạo (dành cho phụ nữ): V.ng trong suốt và dẻo này có chứa hóc môn ngừa thai. Qu. vị đặt v.ng này vào âm đạo và để ở đó trong 3 tuần. Vào tuần thứ 4 qu. vị lấy v.ng ra và bắt đầu có kinh nguyệt trở lại. Vào cuối tuần thứ 4, qu. vị đặt một v.ng mới và lặp lại tiến tr.nh nói trên. Qu. vị không thể mua v.ng âm đạo nếu không có toa của bác sĩ hay y tá.

Miếng dán (dành cho phụ nữ): Miếng dán có chứa hóc môn ngừa thai. Qu. vị dán miếng này lên da và thay nó mỗi tuần một lần trong 3 tuần. Tuần thứ 4 qu. vị không dùng miếng dán nữa th. qu. vị sẽ bắt đầu có kinh nguyệt trở lại. Vào cuối tuần thứ 4 qu. vị dán một miếng mới, và bắt đầu lặp lại tiến tr.nh nói trên. Qu. vị không thể mua miếng dán mà không có toa của bác sĩ hay y tá.

Viên thuốc ngừa thai (dành cho phụ nữ): Viên thuốc ngừa thai có chứa hóc môn ngừa thai. Qu. vị phải dùng thuốc này mỗi ngày. Khi dùng hết vỉ thuốc th. qu. vị sẽ bắt đầu có kinh nguyệt trở lại. Ngay sau đó, qu. vị phải bắt đầu dùng vỉ thuốc mới. Qu. vị không thể mua viên thuốc ngừa thai mà không cần toa của bác sĩ hay y tá.

Để phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh truyền qua tình dục, hãy dùng bao cao su 
Bao cao su bằng nhựa hay chất dẻo là phương pháp tránh thai duy nhất rất hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu quý vị sử dụng phương pháp tránh thai khác nhưng cũng muốn bảo vệ mình không bị nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác thì hãy sử dụng bao cao su cùng với phương pháp tránh thai mà quý vị đang dùng.

Ngừa thai sau khi sanh con
Nếu quý vị vừa sanh con hay hiện đang cho con bú, quý vị vẫn có thể cần tránh thai theo các phương pháp. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hay y tá xem quý vị có thể dùng phương pháp nào để tránh thai cho đến khi quý vị muốn có thai trở lại.

Ngừa thai khẩn cấp
Ngừa thai khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa thụ thai ngay sau khi giao hợp, nhưng chỉ khi quý vị dùng phương pháp này càng sớm càng tốt – trong vòng hai ngày. Nếu quý vị giao hợp không ngừa thai (giao hợp mà không sử dụng phương pháp tránh thai), bị ép buộc phải giao hợp, hay nghĩ rằng phương pháp ngừa thai của mình không có tác dụng, quý vị có thể dùng phương pháp ngừa thai khẩn cấp. Ngừa thai khẩn cấp không thể xem đó là phương pháp lâu dài.


Các Phương Pháp Khác

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT V.NG (IUD): Phương pháp này là đặt dụng cụ vào tử cung của phụ nữ làm cho trứng và tinh trùng không gặp nhau.

Đặt v.ng (IUD) (dành cho phụ nữ): IUD là chữ viết tắt của dụng cụ v.ng xoắn. IUD là một dụng cụ nhỏ làm bằng chất dẻo được bác sĩ hay y tá đặt vào bên trong tử cung của phụ nữ. Coù hai loại IUD. Một loại có chứa đồng và loại kia có chứa hóc môn để ngừa thai. Một IUD có thể để được trong tử cung từ 3 đến 10 năm, tùy theo loại.

PHƯƠNG PHÁP DÀI LÂU: Những phương pháp này kéo dài đến suốt đời. Các phương pháp này dành cho người chắc chắn là m.nh sẽ không bao giờ muốn có con sau này.

Thắt v.i trứng và thủ thuật Essure® (dành cho phụ nữ): Thắt v.i trứng (“cột v.i trứng”) và thủ thuật Essure® là hai thủ thuật y tế khác nhau để chặn ống dẫn trứng của phụ nữ khiến cho trứng không gặp được tinh trùng. Cả hai thủ thuật đều phải do bác sĩ thực hiện.

Cắt ống dẫn tinh (dành cho đàn ông): Cắt ống dẫn tinh là một thủ thuật do bác sĩ thực hiện. Ống dẫn tinh trùng của đàn ông bị cắt hay chặn lại do đó tinh trùng không được phóng ra khi họ xuất tinh (cums) trong lúc giao hợp.

PHƯƠNG PHÁP HÀNH VI: Các bạn tình phải nói chuyện với nhau và cùng phối hợp để những phương pháp này đạt hiệu quả tốt nhất.

Kiêng cữ (dành cho phụ nữ và đàn ông): Kiêng cữ nghĩa là không giao hợp vào bất cứ lúc nào. Đối với một số người, không giao hợp là cách tốt nhất để ngừa thai. Nếu thực hiện đúng thì kiêng cữ sẽ rất hữu hiệu để ngừa thai, HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Kế hoạch hóa gia đ.nh tự nhiên (dành cho phụ nữ và đàn ông): Bác sĩ hay y tá sẽ chỉ dẫn cho qu. vị cách theo d.i những thay đổi hàng tháng ở chu kỳ kinh nguyệt để qu. vị có thể biết được ngày nào dễ thụ thai nhất. Khi đó qu. vị và bạn t.nh của m.nh có thể ngừa thai bằng phương pháp che chắn hay không giao hợp vào những ngày dễ thụ thai nhất.

Chuỗi chu kỳ (dành cho phụ nữ): Chuỗi chu kỳ là chuỗi ngày có tô màu mà quý vị có thể sử dụng để theo dõi vào ngày nào dễ thụ thai nhất nếu có giao hợp. Mỗi ngày quý vị xê dịch vòng quanh chuỗi để đếm ngày chu kỳ kinh nguyệt của mình. Vào những ngày có thể thụ thai, quý vị và bạn tình của mình không được giao hợp, hay phải dùng phương pháp che chắn để ngừa thai.

Các lựa chọn khác: Hỏi nhân viên chăm sóc xem việc cho con bú và kiêng cữ sẽ giúp giảm nguy cơ thụ thai như thế nào. Khi dùng đúng cách thì những lựa chọn này có thể giúp ngừa thai, nhưng có hiệu quả nhất khi dùng cùng với phương pháp khác.

Để phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh truyền qua tình dục, hãy dùng bao cao su 
Bao cao su bằng nhựa hay chất dẻo là phương pháp tránh thai duy nhất rất hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu quý vị sử dụng phương pháp tránh thai khác nhưng cũng muốn bảo vệ mình không bị nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác thì hãy sử dụng bao cao su cùng với phương pháp tránh thai mà quý vị đang dùng.

Ngừa thai sau khi sanh con
Nếu quý vị vừa sanh con hay hiện đang cho con bú, quý vị vẫn có thể cần tránh thai theo các phương pháp. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hay y tá xem quý vị có thể dùng phương pháp nào để tránh thai cho đến khi quý vị muốn có thai trở lại.



Ngừa thai khẩn cấp
Ngừa thai khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa thụ thai ngay sau khi giao hợp, nhưng chỉ khi quý vị dùng phương pháp này càng sớm càng tốt – trong vòng hai ngày. Nếu quý vị giao hợp không ngừa thai (giao hợp mà không sử dụng phương pháp tránh thai), bị ép buộc phải giao hợp, hay nghĩ rằng phương pháp ngừa thai của mình không có tác dụng, quý vị có thể dùng phương pháp
ngừa thai khẩn cấp. Ngừa thai khẩn cấp không thể xem đó là phương pháp lâu dài.

Ngừa Thai Khẩn Cấp

Ngừa thai khẩn cấp có thể giúp ngăn ngừa thụ thai ngay sau khi giao hợp, nhưng chỉ khi quý vị dùng nó càng sớm càng tốt–trong vòng hai ngày. Quyù vị có thể dung ngừa thai khẩn cấp trong trường hợp, nếu quý vị

	giao hợp mà không sử dụng phương pháp tránh thai
	bị ép buộc phải giao hợp, hay

nghĩ rằng phương pháp ngừa thai của mình không có tác dụng, (ví dụ,bao cao su bị lủng, quên uống thuốc ngừa thai).

Đặt vòng IUD khẩn cấp (dành cho phụ nữ): Trong vòng 5 ngày kể từ khi giao hợp không dùng phương pháp tránh thai, quý vị có thể đặt IUD để ngừa thai. IUD là một dụng cụ nhỏ làm bằng chất nhựa dẻo và đồng được bác sĩ hay y tá đặt vào bên trong tử cung của phụ nữ. Vì IUD có thể ngừa thai đến mười năm (hoặc cho đến khi lấy ra), phương pháp kiểm soát sinh đẻ an toàn và hiệu quả cao này cũng có thể là cách rẻ tiền nhất để ngừa thai lâu dài.

Thuốc Ngừa Thai Khẩn Cấp (EC) (cho phụ nữ):
Đôi khi còn được gọi là “the morning after pill” hoặc Plan B®, viên EC là thuốc tránh thai một liều để ngừa thai sau khi có quan hệ tình dục. Thuốc EC có thể có tác dụng đến 5 ngày (120 giờ) sau khi giao hợp mà không dùng phương pháp tránh thai nhưng sẽ có tác dụng tốt nhất khi dùng trong vòng 12 giờ đầu tiên sau khi giao hợp mà không dùng phương pháp tránh thai.

Nam nữ thuộc mọi lứa tuổi có thể mua thuốc viên EC một cách nhanh chóng từ hầu hết các kệ và quầy thuốc mà không cần phải gặp bác sĩ trước.

	Phụ nữ có thể lấy thuốc viên IUD hoặc EC từ một bác sĩ hoặc từ ph.ng khám về kế hoạch gia đ.nh. Hỏi nhân viên chăm sóc hôm nay nếu qu. vị muốn lấy them một vỉ thuốc EC mang về nhà dùng trong tương lai.
	Phụ nữ dưới 17 tuổi và người nào khác cần được giúp đỡ để lấy thuốc ngừa thai giá rẻ có thể đến một dược sĩ được huấn luyện đặc biệt: www.mass.gov.dph/emergencycontraception" www.mass.gov/emergencycontraception 


HỎI NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HOẶC DƯỢC SĨ CỦA QUÝ VỊ VỀ EC NGAY HÔM NAY để có được phương pháp hiệu quả nhất một cách nhanh chóng và dễ dàng với giá rẻ nhất khi quý vị cần thuốc này. ĐỪNG CHỜ ĐỢI! HÃY DÙNG VIÊN EC NGAY SAU KHI GIAO HỢP KHÔNG DÙNG PHƯƠNG PHÁP TRÁNH THAI.

Để phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh truyền qua tình dục, hãy dùng bao cao su 
Bao cao su bằng nhựa hay chất dẻo là phương pháp tránh thai duy nhất rất hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Neáu quý vị sử dụng phương pháp tránh thai khác nhưng cũng muốn bảo vệ mình không bị nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác thì hãy sử dụng bao cao su cùng với phương pháp tránh thai mà quý vị đang dùng. 

Muốn biết thêm thông tin về phương pháp nào hiệu quả ra sao, các loại phản ứng phụ nào mà phương pháp đó có thể gây ra, và cách dùng đúng, hãy hỏi ý kiến bác sĩ, y tá, nữ hộ sinh, hay cố vấn kế hoạch hóa gia đình của quý vị (nhân viên chăm sóc). Hoặc liên hệ: 

Muốn tìm các chương trình tư vấn và dịch vụ khác gần nhà, xin gọi (Tiếng Anh, có bản dịch) 

Đường Dây Trợ Giúp HIV/AIDS/STD/Viêm Gan:
(HIV/AIDS/STD/Hepatitis Helpline)
1-800-235-2331
Điện thoại cho người khiếm thính
TTY: 617-437-1672

Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đình:
(Domestic Violence Hotline)
1-877-785-2020
Điện thoại cho người khiếm thính
TTY: 1-877-521-2601

Đường Dây Nóng Giúp Đỡ Khi Bị Hãm Hiếp:
(Rape Crisis Hotline)
1-800-841-8371 (tiếng Anh)
1-800-223-5001 (tiếng Tây Ban Nha)
Điện thoại cho người khiếm thính
TTY: 617-492-6434


Chương Trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình Massachusetts Cung Cấp Các Dịch Vụ Này:
	Thông tin và các tiếp liệu ngừa thai

Khám vú, tầm soát ung thư cổ tử cung (Pap smear) và khám y tế khác
Thử thai và tư vấn
Xét nghiệm và chữa trị các bệnh lây truyền qua đườngt.nh dục
	Thông tin, tưvấn và thử HIV
Ngừa thai khẩn cấp

Đây là những dịch vụ kín đáo và bảo mật cho tất cả khách hàng, bao gồm cả trẻ vị thành niên, và có thể được cung cấp miễn phí hoặc với giá rẻ cho quý vị.

Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm người nói được ngôn ngữ của quý vị. Nếu không nói được tiếng Anh và cần nói với người khác bằng Tiếng Việt, quý vị có thể nói, “I need to speak to someone in Vietnamese” (Tôi cần nói chuyện với một người nói Tiếng Việt) (hay bất cứ ngôn ngữ nào khác).

Nếu bị ép buộc giao hợp, hay sợ rằng có người muốn hại quý vị vì đã ngừa thai để tránh thai, quý vị có thể nói với nhân viên chăm sóc hay gọi các số dưới đây.

BOSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN

ABCD Family Planning
(Kế Hoạch Gia Đ.nh ABCD)
Greater Boston, Chelsea, Quincy,
Revere, và Waltham: 617-348-6251
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-423-9215
www.bostonabcd.org 

Cambridge Health Alliance Family Planning
(Kế Hoạch Gia Đ.nh
Cambridge Health Alliance)
Cambridge, Everett, Malden, Revere, và
Somerville: 617-591-6746
www.challiance.org 

Joseph M. Smith Community Health Center
(Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng
Joseph M. Smith)
Allston và Waltham: 617-783-0500
www.jmschc.org 

Manet Community Health Center
(Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Manet)
Hull, Quincy, và Tauton: 617-690-6400
www.manetchc.org 

Planned Parenthood League of MA
(Liên Minh Kế Hoạch Hóa Gia Đ.nh MA)
Boston: 617-616-1600 hay
1-800-258-4448
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-787-3276
www.pplm.org 

TRUNG TÂM MASSACHUSETTS

Harrington Memorial Hospital
(giới thiệu lâm sàng và giáo dục)
Southbridge: 508-765-9771
www.harringtonswp.org 

Montachusett Opportunity Council
(Hội Đồng Tạo Cơ Hội Montachusett)
(giới thiệu lâm sàng và giáo dục)
Fitchburg: 978-343-6259
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 978-345-7205
www.mocinc.org 

Planned Parenthood League of MA
(Liên Minh Kế Hoạch Hóa Gia Đ.nh MA)
Fitchburg, Marlborough, Milford, và
Worcester: 617-616-1660 hay
1-800-258-4448
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-787-3276
www.pplm.org 

ĐÔNG BẮC MASSACHUSETTS

Health Quarters
(Các Trung Tâm Y Tế)
Beverly, Haverhill, Lawrence, Lowell, Lynn, và
Salem: 1-800-297-PREVENT (1-800-297-7738)
www.healthq.org 

ĐÔNG NAM MASSACHUSETTS

Citizens for Citizens, Inc.
(Công Dân giúp Công Dân)
Fall River và Taunton: 508-673-2400
www.cfcinc.org/fp 

Health Imperatives
(Sức Khỏe Cấp Thiết)
Attleboro, Brockton, Falmouth, Hyannis, Nantucket, New Bedford, Plymouth, Vineyard Haven, Wareham, và Weymouth: 508-583-3005
www.healthimperatives.org 

TÂY MASSACHUSETTS

Caring Health Center, Inc.
(Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe)
Springfield: 413-739-1100
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 413-739-1996
www.caringhealth.org 

Planned Parenthood League of MA
(Liên Minh Kế Hoạch Hóa Gia Đ.nh MA)
Springfield: 617-616-1600 hay 1-800-258-4448
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-787-3276
www.pplm.org 

Tapestry Health
(Sức Khỏe Đa Diện)
Amherst, Greenfield, Holyoke, North Adams, Northampton, Pittsfield, và Springfield:
413-586-2016 hay 1-800-696-7752
www.tapestryhealth.org 

Muốn t.m các chương tr.nh tư vấn và
dịch vụ khác gần nhà, xin gọi (Tiếng Anh, có bản dịch):

Đường Dây Trợ Giúp HIV/AIDS/ STD/Viêm
Gan (HIV/AIDS/STD/ Hepatitis Helpline): 1-800-235-2331
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-437-1672

Đường Dây Nóng Bạo Hành Gia Đ.nh
(Domestic Violence Hotline):
1-877-785-2020
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 1-877-521-2601

Đường Dây Nóng Giúp Đỡ Khi Bị H.m Hiếp
(Rape Crisis Hotline):
1-800-841-8371 (tiếng Anh)
1-800-223-5001 (tiếng Tây Ban Nha)
Điện thoại cho người khiếm thính TTY: 617-492-6434

Sở Y Tế Cộng Đồng Massachusetts 
www.mass.gov/dph/familyplanning 
617-624-6060
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