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ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ 
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?

1988 ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਵਿਕ ਅਪਰਾਿ ਿਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਿਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਵਰਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਿਾਨਕ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਵਰਿਾ ਸੀ। ਗਰਭਪਾਤ ਿੁਣ ਵਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਗਰਭਪਾਤ ਵਕੰਨਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ?

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਲੋਕ ਵਕੱਥੇ ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ। ਿੱਡੇ ਸ਼ਵਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚਣ ਲਈ

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਿੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  
ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਵਕਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਵਤੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਵ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਿੁੰਦੀ ਹੈ। 29-18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਿਾ ਵਿੱਸਾ ਿਨ, ਜਦਵਕ ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਿਤ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਬਿੁਤ ਿੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਛਤਾਿਾ ਿੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾਉਣਾ ਵਕੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?

2019 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 83,500 ਗਰਭਪਾਤ ਿੋਏ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਵਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ।

85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਭਪਾਤ 12 ਿਫ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਸੰਕਤ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿੱਿ ਗਰਭਪਾਤ 20 ਿਫਵਤਆਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪਰਦੇ ਿਨ ਵਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ 
ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਦਾ ਿੋਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਵਸਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਿੋ। 

ਲੋਕ ਗਰਭਪਾਤ ਵਕਉਂ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਦਾ ਦੂਵਜਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿੀ ਠਵਿਰਾਉਣ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਹੈ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਅਵਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਵਕ ਉਿ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਿਾਉਂਦੇ 
ਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੇਠ ਵਦੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਦੰਦੇ ਿਨ:

• ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ

• ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਵਨਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵ਼ਿੰਮੇਿਾਰੀ

• ਪੜ੍ਹਾਈ / ਵਸੱਵਖਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਈ; ਅਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ

• ਵਰਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ; ਬਦਸਲੂਕੀ/ ਦੁਰਵਿਿਿਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਾਥੀ

• ਬੱਚਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ; ਗਰਭਿਤੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ

• ਬੱਚੇ ਿੱਡੇ ਿੋ ਗਏ ਿਨ; ਪਵਰਿਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ

• ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਿੋਈ

• ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਗਲਤ ਿੋ ਗਈ (ਵਸਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ)

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ! ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.arcc-cdac.ca

ਗਰਭਪਾਤ ਅਵਿਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਕਨੈਡਾ (ਏ ਆਰ ਸੀ ਸੀ-ਸੀ ਡੀ ਏ ਸੀ) (ARCC-CDAC) ਐਕਸ਼ਨ ਕਨੇਡਾ ਫਾਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਲਾਈਨ

ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-888-642-2725 (24/7)
ਟੈਕਸਟ: 289-212-0868  (ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਈ.ਟੀ. (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ) 

/ ਐਮ-ਐਫ) [ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ]


