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؟ الحمل غیر المخطط لھ 	

یمكن أن یساعدك خط الھاتف المجاني الجدید  

010	828	1800الرقم  علىاالتصال  	

مساءً  9:00 الساعة حتىصباحاً  9:00من الساعة من االثنین إلى الجمعة   

ظھراً  2:00 الساعة حتىصباحاً  10:00 من الساعة السبت  

INSERT	IMAGE	HERE	

حمل غیر مخطط لھ ، نین من فترةتعا يكنتإذا   

My	Options عبارة عن خط ھاتف مجاني جدید HSE 	

.استشارات مجانیة وسریة يیمكن أن یوفر لك 	

یمكننا تزویدك بالمعلومات والدعم  

بشأن جمیع خیاراتك ، بما في ذلك  

.الحمل وخدمات اإلجھاضاستمرار دعم   

 

www.myoptions.ie	

HSE	LOGO	HERE	
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من اإلثنين إلى الجمعة: من ٩ص إلى ٨م
السبت: من ١٠ص إلى ٢م

myoptions.ie أو زوري موقع

www.myoptions.ie

كنِت



أو استخدمي خدمة المحادثة عبر الويب على موقع 
myoptions.ie

من اإلثنين إلى الجمعة: من ٩ص إلى ٨م
السبت: من ١٠ص إلى ٢م

www.myoptions.ie
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لحمل غیر المخطط لھفي حالة اتقدیم المشورة   

لدعم ومساعدتك في التعامل الحمل غیر المخطط لھ تقدیم المشورة في حاالت إعتماد برنامجتم   

.مع الحمل غیر المخطط لھ   

	

وجھاً لوجھ.مشورة المقدمة مكننا إحالتك إلى الیمكننا تقدیم المشورة عبر الھاتف أو ی  

إلى أحد مستشارینا المحترفین وذوي الخبرة. يوتحدث 1800 828 010الرقم  بنا على ياتصل  

.بعد اإلجھاضلمرحلة ما یمكنك أیضا االستفادة من المشورة   

.لكل من یحتاج إلیھا ، ھذه خدمة مجانیة متاحة  

www.myoptions.ie	

HSE	LOGO	HERE	

	

BACK	COVER	TEXT	

INSERT	MOBILE	ICON	HERE	

یمكن أن یساعدك خط الھاتف المجاني الجدید  

010	828	1800الرقم  علىاالتصال  	

مساءً  9:00 الساعة حتىصباحاً  9:00من الساعة من االثنین إلى الجمعة   

ظھراً  2:00 الساعة حتىصباحاً  10:00 من الساعة السبت  

INSERT	ICON	HERE 

 

لحمل غیر المخطط لھفي حالة اتقدیم المشورة   

لدعم ومساعدتك في التعامل الحمل غیر المخطط لھ تقدیم المشورة في حاالت إعتماد برنامجتم   

.مع الحمل غیر المخطط لھ   

	

وجھاً لوجھ.مشورة المقدمة مكننا إحالتك إلى الیمكننا تقدیم المشورة عبر الھاتف أو ی  

إلى أحد مستشارینا المحترفین وذوي الخبرة. يوتحدث 1800 828 010الرقم  بنا على ياتصل  

.بعد اإلجھاضلمرحلة ما یمكنك أیضا االستفادة من المشورة   

.لكل من یحتاج إلیھا ، ھذه خدمة مجانیة متاحة  

www.myoptions.ie	

HSE	LOGO	HERE	

لدعمك اعتماد


