
Cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình NSW 
Là nơi cung cấp chính các dịch 
vụ sinh sản và sức khỏe tình  
dục ở NSW.

Chúng tôi là những chuyên khoa về:

• Ngừa thai gồm có đặt vòng  
soắn IUD và vòng chèn.

• Chọn lựa việc mang thai

• Khám thai

• Những bệnh nhiễm trùng tình  
dục lây lan (STIs)

• Tuổi dậy thì

• Vấn đề kinh nguyệt

• Thời kỳ mãn kinh

• Các vấn đề phụ khoa và âm đạo thông thường

• Xét nghiệm cổ tử cung (Pap tests)

• Khám nhũ hoa

• Sức khỏe tình dục đàn ông

• Chức năng tình dục

• Khám hậu sản

• Sanh nở

Chúng tôi tiếp đón quí vị nữ và nam mọi lứa tuổi, văn 
hóa và nguồn gốc.

Việc sinh sản và sức 
khỏe tình dục cho mọi 
người trong mọi gia 
đình

Cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình vùng 
Hunter NSW

VIETNAMESE



Cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình vùng 
Hunter NSW
Tầng trệt số 384 Hunter Street, Newcastle NSW 2300
Điện Thoại  (02) 4929 4485  |  Fax (02) 4926 2029

Giờ mở cửa y viện 
Thứ Hai    8.30 sáng tới 5.00 chiều
Thứ Ba    8.30 sáng tới  5.30 chiều
Thứ Tư    8.30 sáng tới  5.30 chiều
Thứ Năm    8.30 sáng tới 6.30 chiều
Thứ Sáu     8.30 sáng tới  5.00 chiều
Y viện cho thanh niên không cần lấy hẹn
Thứ Ba và thứ Tư   12.00 trưa - 5.30 chiều

Lấy hẹn riêng  

Điện thoại số (02) 4929 4485 

email hunterappts@fpnsw.org.au  
Hoặc lấy hẹn trên mạng  fpnsw.org.au/hunterclinic

Xin mang theo thẻ Medicare. Tất cả những người không có thẻ 
Medicare đều được tiếp đón.  

Dịch vụ Thông dịch viên có sẵn – Xin hỏi.

Đường dây nói chuyện Talkline của  

cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình NSW  
mở cửa 8.30 sáng tới 5.00 chiều ngày 
 làm việc để biết thêm thông tin  
và cố vấn giới thiệu. Thông tin thêm 
cũng có sẵn trên trang mạng 
www.fpnsw.org.au/talkline

Chúng 
tôi ở đây


