
CẦN SỰ GIÚP ĐỠ? 

CÓ THAI NGOÀI Ý MUỐN? 

  

CẦN CỐ VẤN ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ VỀ  

SỰ CHỌN LỰA? 

CẦN THỬ THAI HOẶC THỬ STD? 

  

ĐANG MANG THAI VÀ CẦN TIẾP TẾ  

VẬT DỤNG HOẶC HỔ TRỢ KHÁC? 

SỰ TRỢ GIÚP ĐIẠ PHƯƠNG HIỆN CÓ SẴN! 

DƯỠNG ĐƯỜNG, TRUNG TÂM, NƠI ẨN 
NÁU & CÁC ĐƯỜNG GIÂY TRỢ GIÚP 

  

Dưỡng Đường & Trung Tâm Thai Phụ 
 

Horizon Pregnancy Clinic 
15061 Springdale St., Suite 109, Huntington Beach, CA 
92649  •  714.897-7500 •  horizonpc.org 
 

La Habra Life Center 
860 E. La Habra Blvd. #150, La Habra, CA 90631 
• 562.691.9395  •  lahabralifecenter.org  
 

Obria Medical Clinics* 
Có nhiều dưỡng đường trong hạt Orange. Xin gọi đường 
giây tự động và chọn dưỡng đường trong thành phố mà 
quý vị muốn chọn:  800.771.5089.   
*Thử nghiệm STD miễn phí. 
  
 

Santa Ana Life Center 
1106 E. 17th Street #C, Santa Ana, CA 92701 
•  714.835.5433  •  lifecenterofsantaana.com 
 

Đường Giây Nóng Tiếng Việt Cho Thai Phụ  
•  714.721.2111  •  ncp.life@gmail.com  
•  vietrespectlife.org 
 

NHỮNG NƠI ẨN NÁU TẠM 
Casa Teresa & Hannah’s House 
Nhận thai phụ từ 18 tuổi trở lên, hướng dẫn vai trò làm 
cha mẹ và giúp tìm con nuối. Orange, CA   
•   714.538.4860  •  casateresa.org    
 

Mary’s Path 
Nhận thai phụ và các bà mẹ trẻ dưới 18 tuôi   
•  Santa Ana, CA  •  714.730.0930  •  maryspath.org 
 

Precious Life Shelter 
Nhận các thai phụ 18 tuổi trở lên, hướng dẫn vai trò làm 
cha mẹ và giúp tìm con nuôi. Los Alamitos, CA   
•  562.431.5025  •  preciouslifeshelter.org 
 

CÁC ĐƯỜNG GIÂY TRỢ GIÚP 
OptionLine 
Trung Tâm liên lạc song ngữ nối kết các phụ nữ với các 
trung tâm thai phụ địa phương.  
Text “Đường giây trợ giúp” số 313131  
 •  1.800.712.4357  •   optionline.org 
 

Options United 
Đường giây trợ giúp thai phụ trung ương và mạng giới 
thiệu.  ĐT 877.398.7734   •   optionsunited.com 

NỮNG DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI  
CATHOLIC CHARITIES TRONG HẠT  

ORANGE 
 

Citizenship & Deferred Action 
Tham khảo lần đầu miễn phí. 
1800 East 17th Street, Santa Ana, CA 92705 
Xin vui lòng gọi lấy hẹn 714.347.9610 or 
by email: ccocimmigration@ccoc.org 
•  ccoc.org 
 

Cantlay Center for Food Distribution 
Trung tâm mở cửa ba ngày một tuần, 
Thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm.. 
3631 West Warner Ave., Santa Ana, CA 92704 
Michael Tijerino, 714.347-9694  
•   mtijerino@ccoc.org   •   ccoc.org 
 

CalFresh (Food Stamps) Program 

Trợ giúp điền đơn và tái điền đơn. Xin gọi: 
Isabel  Inzunza-Zamorano, CalFresh Outreach Project  
Coordinator •  714.347.9670   •   izamorano@ccoc.org    
•   ccoc.org 
 

Counseling Center 
Cung cấp các dịch vụ trị liệu về phiền muộn, trầm cảm, rối 
loạn tâm tính, đau buồn, đối kháng liên hệ, đau khổ mất 
mát, toà án yêu cầu trị liệu cá nhân, vấn đề tại sở làm,  
thách đố vai trò làm cha mẹ, chế ngự sự nóng giận và  
những sự chuyển tiếp cuộc sống.  Ngày giờ làm việc:   
Thứ Ba đến thứ Năm 9:00 sáng đến 8:00 tối.   
Thứ Sáu - 9:00 sáng đến 5:00 chiều.1800 East 17th Street, 
Santa Ana, CA 92701 
Sharon St. Pierre, LCSW, Giám thị Dưỡng đường:  
sstpierre@ccoc.org.  Xin gọi lấy hẹn:  714.347.9625 

 

NHỮNG DỊCH VỤ KHÁC 

Covered California 
Truyền thống Công Giáo xác định rằng sự chăm sóc y-tế là 
quyền căn bản lưu chuyển từ tính bất khả xâm phạm đến 
nhân phẩm của đời sống con người.Giáo Hội Công Giáo duy 
trì cam kết sự chăm sóc y-tế đến tất cả mọi người, ngay cả 
như làm chứng nhân cho những gì thực sự là phẩm chất 
chăm sóc y-tế.  800.300.1506  



Phá thai không phải là không nguy hiểm 

Có thể, nhiều “nhà chuyên môn” nói với bạn rằng phá 
thai sẽ giải quyết xong vấn đề của bạn. Tuy nhiên đối 
với nhiều phụ nữ, phá thai sẽ gây ra rất nhiều vấn đề 
hơn, bao gồm sư phức tạp nghiêm trọng trên thân thể 
của bạn.  Những sự rủi ro các bạn sẽ gặp phải, sẽ được 
nơi phá thai liệt kê trong trong tờ cam kết bằng lòng: * 

Máu đọng trong các mạch máu và phổi  
Xuất huyết (mất máu nhiều) 
Tiềm năng bị nhiễm trùng  
Làm hư hại tử cung   
Tiệt sản  
Thương tổn đường ruột và bàng quang   
Có thể bị cắt bỏ tử cung do sự tổn thương  

      hoặc phức tạp   
Nếu không cắt bỏ cẩn thận những tế bào thai  

      sẽ dẫn đến những ca mổ xẻ thêm sau này        
Ngay cả cái chết 

*Trích từ tờ cam kết bằng lòng trên mạng của Planned 
Parenthood  

 

Nhiều phụ nữ cũng trãi qua kinh nghiệm… 

Sự rủi ro hư thai và bệnh ung thư vú gia tăng 

Mất ngủ, ám ảnh về việc phá thai, xáo trôn tinh     
     thần 

Cảm giác phiền muộn bồn chồn,cảm thấy khổ     
     sở, tội lỗi, nóng giận và lòng tự trong suy giảm. 

Rối loạn về ăn uống, mất khả nặng sinh lý và     
     lạm dụng thuốc gây nghiện 

Trầm cảm và có khuynh hướng tự tử 

Tránh né sự tiếp xúc với mọi người 

Phủ nhận hoặc chối bỏ những ý nghĩ hoặc  
     những cảm nhận đối với việc phá thai 

Nhiều vấn đề dính dáng đến hiện tại và  
     tương lai 

Sự Nghịch Biến Của Thuốc Phá Thai 
Bạn có uống thuốc Milepristone (còn được gọi là 
RU486 hay là “thuốc phá thai” không? Bạn có hối 
tiếc về sự quyết định phá thai và mong muốn đảo 
nghịch lại sự ảnh hưởng của thuốc phá thai? Điều 
này không bị quá trể đâu, chúng tôi có thể giúp đở 
cho bạn! 
XIN GỌI 877.555.0333 ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ. 

 
 

Bất luận với sự chọn lựa nào bạn đang suy nghĩ về việc 
mang thai của bạn, có lẻ bạn sẽ có nhiều câu hỏi. 
 

Cũng giống như chọn sinh một đứa trẻ và làm mẹ của 
một đứa con hoặc chọn một người con nuôi; phá thai 
không phải là một sự chọn lựa dễ dàng. 
 

Trước khi quyết định có thai, điều cốt yếu là bạn chấp 
nhận sự mang thai của bạn 
 

Cung cấp Siêu Âm và các nguồn tài liệu thông tin MIỄN 
PHÍ 
 

Bạn không chỉ một mình đâu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Bé Sống Khỏe và đang Phát Triển 
 

Bạn có biết?  
Ngày thứ 18: Tim em bé bắt đầu đập nhịp. 
Tuần thứ 6: Óc của em bé phối hợp với sự cử động và 
phản ứng để sờ chạm. 
Tuần thứ 8: Tất cả các cơ quan của cơ thể bắt đầu hoạt 
động 
Tuần thứ 9: Em bé có vân tay cá nhân vĩnh viễn 
Tuần thứ 10: Xúc giác biết cảm nhận (thoải mái/đau 
đớn) 
Tuần thứ 12: Em bé có thể mĩm cười, mút ngón tay, và 
nắm bàn tay. 
 
 

Bất kỳ một quyển sách y khoa nào cũng đều xác nhận 
những gì bác sĩ biết: RẰNG SỰ SỐNG BẮT ĐẦU NGAY TỪ 
LÚC THỤ TINH. 
  

NGUỒN THÔNG TIN & TÀI LIỆU 
 

DỊCH VỤ CỐ VẤN 
Catholic Charities Counseling Services 
1800 E. 17th St., Santa Ana 
Sharon St. Pierre MSW, LSCW 
Email: sstpierre@ccoc.org, 714.347.9625 
 

New Hope Crisis Counseling Hotline 
•  714.639.4673   •   newhopenow.org 

 

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH 
Những nơi ẩn náu tạm dành cho sự bạo hành gia đình 
và đường giây điện thoại nóng trong hạt Orange 
County: 
 
Human Options     Laura’s House 
877.854.3594     866.498.1511 (24 hrs.)            
humanoptions.org 949.361.3775 
   laurashouse.org 

 

Interval House     Women’s Transitional 
562.594.4555     Living Center 
714.891.8121      714.992.1931 (24 hrs.) 
intervalhouse.org     wtlc.org 
 

NGĂN NGỪA TỰ TỬ 
Didi Hirsch Hotline - 877.727.4747 
Teen Line (Teens helping teens)  
6:00 p.m. - 10:00 p.m.| 310.855.4673 
 

HY VỌNG & CHỮA LÀNH SAU KHI PHÁ THAI 
Hy vọng & Chữa lành sau khi phá thai: Mục Vụ dành 
cho những ai bị thương tỗn bởi việc phá thai. 
Giáo Phận Orange thành lập mục vụ này để tiếp xúc 
với các bạn nữ hoặc các bạn nam và những ai có đời 
sống bị ảnh hưởng bởi hành động phá thai.  Tất cả 
những cuộc điện thoại sẽ được giữ kín .  
1.800.722.4356 

 

WEBSITES 
miscarriagehurts.com  

abortionchangesyou.com 
lifeperspectives.com  

http://www.miscarriagehurts.com/
http://www.abortionchangesyou.com/
https://creatingasafeplace.com/

