
Nếu quý vị cần dịch vụ phá thai, Northwest Abortion Access Fund (Quỹ Tiếp Cận Phá Thai Tây Bắc) (chỉ có Tiếng Anh) và National Abortion 
Federation (Liên Đoàn Phá Thai Quốc Gia) (chỉ có Tiếng Anh) có một danh sách đầy đủ các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Tiểu Bang Washington. 
Trong số các phòng khám mà Washington State Department of Health (Sở Y Tế Tiểu Bang Washington) cấp vốn, Cedar River Clinics (chỉ có 

Tiếng Anh) và bốn Planned Parenthoods (Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình) (chỉ có Tiếng Anh) hiện đang cung cấp dịch vụ phá thai.

Tôi có thể tin tưởng ai để thực hiện phá thai?
Các bác sĩ, y tá hành nghề, trợ lý bác sĩ hoặc các nhà cung 
cấp khác hoạt động trong phạm vi chăm sóc của họ và 
được cấp phép ở Washington là những nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe duy nhất có thể thực hiện 
phá thai ở tiểu bang này. Nếu muốn biết về các lựa chọn, 
quý vị có thể gọi đến phòng khám sức khỏe sinh sản (chỉ 
có Tiếng Anh) gần quý vị nhất. Các phòng khám này sẽ 
cung cấp thông tin về tất cả lựa chọn để quý vị có thể 
đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Xin lưu ý rằng ‘các 
trung tâm khủng hoảng mang thai’ có thể cố gắng gây 
ảnh hưởng đến quyết định của quý vị về việc lựa chọn 
phương án nào.

Tôi trả tiền cho việc phá thai như thế nào?
Luật của tiểu bang Washington yêu cầu hầu hết các 
chương trình bảo hiểm y tế chi trả cho việc chăm sóc thai 
kỳ (được gọi là ‘chăm sóc thai sản’) cũng phải chi trả cho 
việc phá thai. Chúng tôi khuyên quý vị nên thảo luận về 
tình hình của mình với nhà cung cấp dịch vụ phá thai 
hoặc phòng khám của quý vị.

Nếu quý vị có Providence Large Group Health Plan 
(Kế Hoạch Sức Khỏe Dự Phòng theo Nhóm Lớn) được 
cung cấp thông qua một chủ lao động tại tiểu bang 
Washington thì Department of Health sẽ chi trả cho các 
dịch vụ phá thai của quý vị. Tham khảo trang Tăng Khả 
Năng Tiếp Cận Lựa Chọn Sinh Sản (chỉ có Tiếng Anh) để 
nhận được bảo hiểm này. Department of Health có thể 
thanh toán chi phí phá thai của quý vị nếu quý vị không 
có bảo hiểm. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ phá 
thai hoặc phòng khám của quý vị. Cả hai Apple Health 
Managed Care Plan (Kế Hoạch Chăm Sóc Được Quản 

Lý Apple Health) (chỉ có Tiếng Anh) và Apple Health for 
Pregnant Women (Apple Health cho Phụ Nữ Mang Thai) 
(chỉ có Tiếng Anh) cũng chi trả cho các dịch vụ phá thai, 
chăm sóc sau phá thai và kế hoạch hóa gia đình sau phá 
thai.

Nếu quý vị không đủ điều kiện cho Apple Health 
(Medicaid) và không chắc rằng mình có được bảo hiểm 
hay không hoặc không biết cách thanh toán các dịch vụ 
phá thai, hãy gọi cho phòng khám mà quý vị quan tâm 
và cho họ biết nếu quý vị không nắm rõ về cách thanh 
toán hoặc về tình trạng bảo hiểm của mình. Họ có thể 
giúp quý vị hiểu phạm vi bảo hiểm của mình, chi phí dịch 
vụ và hỗ trợ nếu có thể.

Tôi giữ bí mật cho thông tin về việc phá 
thai của mình như thế nào?
Tại Washington, luật tiểu bang cung cấp sự bảo vệ quyền 
riêng tư bổ sung cho quý vị đối với các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, bao gồm cả phá thai. Quý vị cần cho công ty 
bảo hiểm biết cách thức liên lạc với quý vị. Nếu không, 
họ sẽ gửi thông tin của quý vị cho người đang trả tiền 
bảo hiểm cho quý vị.

Để làm điều này, quý vị có thể in, hoàn thành, ký tên và 
gửi Confidentiality Request Form (Biểu Mẫu Yêu Cầu Bảo 
Mật) (chỉ có Tiếng Anh) (PDF) cho công ty bảo hiểm y tế 
của quý vị. Quý vị cũng có thể gọi cho công ty bảo hiểm 
của mình để yêu cầu bảo mật. Tham khảo trang web của 
Office of the Insurance Commissioner (Văn Phòng Ủy 
Viên Bảo Hiểm) (chỉ có Tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Để yêu cầu tài liệu này ở một định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng khiếm thính  
hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.

Quý vị có quyền hợp pháp 
để lựa chọn phá thai

Quý vị có quyền hợp pháp 
để quyết định có con

Không ai có thể quyết định việc này  
thay quý vị, thậm chí  
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https://nwaafund.org/providers
https://prochoice.org/patients/find-a-provider/
https://prochoice.org/patients/find-a-provider/
https://www.cedarriverclinics.org/abortion/
https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion/what-facts-about-abortion-do-i-need-know
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/clinic-locations
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.wahealthplanfinder.org/us/en/faqs/learnapplehealth.html
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-and-supports/apple-health-medicaid-coverage/pregnant-individuals
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
https://www.insurance.wa.gov/health-information-and-your-privacy
https://www.insurance.wa.gov/health-information-and-your-privacy

