اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ ؟
اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ ؟
اﻟﺟدﯾد
ﺧط اﻟﮭﺎﺗف
ﯾﺳﺎﻋدك
ﯾﻣﻛن أن
اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ؟
اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ
ﻏﯾر
اﻟﺣﻣل
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋدك ﺧط اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾد

18001800
828828
010
اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 010

اﻟﮭﺎﺗفإلى ٨ماﻟﻣﺟﺎﻧﻲ
أن ﯾﺳﺎﻋدك ﺧط
٩ص
من اإلثنين إلى الجمعة :من
ً

ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  9:00ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺣﺗﻰ ً اﻟﺳﺎﻋﺔ  9:00ﻣﺳﺎء
ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ
 9:00إلى ٢م
اﻟﺳﺎﻋﺔمن ١٠ص
إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن السبت:
myoptions.ie
موقع
أو زوري
 10:00ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  2:00ظﮭراً
اﻟﺳﺑت ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ

ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
800
010
اﻟرﻗم
ﻋﻠﻰ
ﺗﺻﺎل
2:00 828
ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ
10:00
اﻟﺳﺎﻋﺔ
ت ﻣن
INSERT IMAGE HERE
إذا ﻛﻧﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﻓﺗرة ﺣﻣل ﻏﯾر ﻣﺧطط ﻟﮫ ،

INSERT IMAGE HERE

ﺻﺑﺎﺣﺎ ًHSEﺣﺗﻰ
9:00
اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﻌﺔ ﻣن
ھﺎﺗف ﻣﺟﺎﻧﻲ ﺟدﯾد
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧط
My Options
ﻣﺧطط ﻟﮫ ،
إذا ﻛﻧﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾن ﻣن ﻓﺗرة ﺣﻣل ﻏﯾر
ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓر ﻟﻛﻲ اﺳﺗﺷﺎرات ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ وﺳرﯾﺔ.

ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدﻋم
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
ﺻﺑﺎﺣﺎ ً
ﻣﺟﺎﻧﻲ ﺟدﯾد E
ھﺎﺗف
ﺗزوﯾدك ﺧط
10:00ﻋن
ﻋﺑﺎرة
My Optio
اﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺣﺗﻰ
ﺳﺎﻋﺔ
ﺑﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊ ﺧﯾﺎراﺗك  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك

ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ وﺳرﯾﺔ.
ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓر ﻟﻛﻲ اﺳﺗﺷﺎرات
دﻋم اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻣل وﺧدﻣﺎت اﻹﺟﮭﺎض .

INSERT IMAGE HERE
ت
كن ِ

ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗزوﯾدك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدﻋم

ﺧﯾﺎراﺗك  ،ﺑﻣﺎ
ذﻟك ﻣﺧط
ﺣﻣل ﻓﻲﻏﯾر
ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺗرة
ﺑﺷﺄن ﻣن
ﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾن
دﻋم اﺳﺗﻣرار اﻟﺣﻣل وﺧدﻣﺎت اﻹﺟﮭﺎض .

 Myﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧط ھﺎﺗف ﻣﺟﺎﻧﻲ
www.myoptions.ie

INSERT MOBILE ICON HERE

INSERT MOBILE ICON HERE
اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾد
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋدك ﺧط اﻟﮭﺎﺗف
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋدك ﺧط اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾد

18001800
828828010
اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 010
أو استخدمي خدمة المحادثة عبر الويب على موقع

ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 9:00
اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ 9:00
myoptions.ie
ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ً

ﺻﺑﺎﺣﺎ٨مﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋ
اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ 9:00
من اإلثنين إلى الجمعة :من ٩ص إلى
ﺣﺗﻰ٢ماﻟﺳﺎﻋﺔ  2:00ظﮭراً
10:00منﺻﺑﺎﺣﺎ ً
١٠ص إلى
اﻟﺳﺑت ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ السبت:

ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  10:00ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 2:00
INSERT ICON HERE

INSERT ICON HERE
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ

ﻣﺞ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ ﻟدﻋم وﻣﺳﺎﻋ
اعتماد

لدعمك

اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ .
ﻓﻲاﻟﺣﻣل
ﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻣﻊ
ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ
ﻏﯾرﻟﺣﻣل
ﺣﺎﻟﺔ ا

ﻣﺷورة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ ﻟدﻋ

دﯾم اﻟﻣﺷورة ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف أو ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺣﺎﻟﺗك إﻟﻰ اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺟ

ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻧﺎ اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن
ﻏﯾر إﻟﻰ أﺣد
اﻟﺣﻣلوﺗﺣدﺛﻲ
1800 828
اﻟﻣﺧطط ﻟﮫ .
ﻰ اﻟرﻗم  010ﻣﻊ
ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺷورة ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺟﮭﺎض.
ھذه ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ  ،ﻟﻛل ﻣن ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ.

ة ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف أو ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺣﺎﻟﺗك إﻟﻰ اﻟﻣﺷورة
www.myoptions.ie

 1800 828 01وﺗﺣدﺛﻲ إﻟﻰ أﺣد ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻧﺎ

