
Washington ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਜਣਨ ਹੈਲਥ ਦੇਖਭਾਲ

Washington ਸਟੇਟ ਧਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਹੈ
Washington ਗਰਭਪਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ:

•	 Washington ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਰਭਿਤੀ ਨੰੂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ 
ਭਰੂਣ ਦੀ ਜੀਿਨ-ਯੋਗਤਾ (ਲਗਭਗ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗਰਭ) 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਗਰਭਪਾਤ ਿਰਿਾਉਣ 
ਦਾ ਮੌਵਲਿ ਅਵਿਿਾਰ ਹੈ।1

•	 ਜੀਿਨ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Washington ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿੇਰ ਗਰਭਪਾਤ ਗਰਭਿਤੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ 
ਦੀ ਰੱਵਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।2

•	 Washington ਵਿੱਚ, ਵਿਸ ੇਿੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦਣੇ ਦਾ ਅਵਿਿਾਰ ਹੈ। 
Washington ਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ ੇਵਿਅਿਤੀ ਦੇ 
ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ3

Washington ਧਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਗੋਪਨੀਏ ਹੈ:

•	 Washington ਦੇ ਹੈਲਥ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ ੇਿੀ 
ਗਰਭਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਿਤੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦ ੇਵਬਨਾਂ ਵਿਸ ੇਿੀ 
ਹੈਲਥ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਿਲੁਾਸਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ।4

•	 ਗਰਭਿਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਾਨੰੂਨੀ ਅਵਿਿਾਰ 
ਹੈ ਵਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੰਬੰਵਿਤ ਵਿਅਿਤੀ ਨੰੂ ਭੇਜੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਵਿ ਉਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਵਸੱਿਾ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ 
ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਨੰੂ (ਮਾਵਪਆਂ ਸਮੇਤ) ਭੇਜਾ ਜਾਿੇ।5 

•	 ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਪ੍ਰੰ ਟ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਪੂਰੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ 
ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਇੱਿ Confidentiality Request Form (ਗੋਪਨੀਏ 
ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ) ਫਾਰਮ ਭੇਜੋ।6 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਏਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਿੰਪਨੀ ਨੰੂ ਿੀ ਿਾਲ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।

Washington ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਾਂ ਧਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ-ਵਨਯੰਵਤ੍ਰਤ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨਾਂ ਜ ੋਗਰਭ ਅਿਸਥਾ 
ਜਾਂ ਜਣਪੇਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿਿਰ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਿਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਗਰਭਪਾਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਡਾਿਟਰੀ/ਦਿਾਈ ਗਰਭਪਾਤ (ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਨੰੂ ਿਤਮ ਿਰਨ 
ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।7

•	 Washington ਦਾ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Apple Health 
(Medicaid) ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੇਭਾਲ 
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ।8

•	 ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਵਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 
ਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।9

ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ Washington ਧਿੱਚ
ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

•	 Washington ਿਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ 
ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ Washington 
ਆ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।10

•	 ਰਾਜ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਿ ਦੂਜੇ 
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੰੂ ਅਪਰਾਿੀ 
ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਾਨੰੂਨ Washington ਦੇ ਹੈਲਥ ਦਿੇਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਨ।11

•	 Washington ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਰਾਜ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਰਿਾਈਆਂ 
(Washington ਵਿੱਚ ਿਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਨੰੂਨੀ ਿਾਰਿਾਈਆਂ  
ਲਈ) ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।12

1 RCW (Revised Code of Washington, ਆਰਸੀਡਬਵਲਯੂ) 9.02.100, 110, .170. 
2 RCW 9.02.110.
3 RCW 9.02.100; ਿਨੰੂਨ 2022, ਅਵਿਆਇ 65, § 1(5) ਿੀ ਦਿੋੇ
4 RCW 70.02.020(1); 45 CFR (Code of Federal Regulations, ਸੀਡਐਫਆਰ) § 164.502 ਿੀ ਦੇਿੋ।
5 WAC (Washington Administrative Code, ਡਬਵਲਯੂਏਸੀ) 284-04-510.
6 ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ: https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf.
7 RCW 48.43.073; https://www.insurance.wa.gov/coverage-abortion-services.
8 ਐਪਲ ਹੈਲਥ (https://www.hca.wa.gov) ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ, ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰਿ ਪਲਾਵਨੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੇਰ  

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੰਭਾਲ ਿਲੀਵਨਿ, ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਨਾਰਥਿੈਸਟ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਐਿਸੈਸ ਫੰਡ  
(https://nwaafund.org/) ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

9 ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਸਿ੍ਰੀਵਨੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ:  
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction. 

10 RCW 9.02.110.
11 https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers.
12 https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related;  

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ RCW 9.02.100 ਦੇਿੋ।

ਸਟੇਟ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਧ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 
ਜਾਂ ਧਚੰਤਾਿਾਂ? ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਓ:

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ:  
WA (ਡਬਵਲਯੂਏ): 800-551-4636  
WA (ਡਬਵਲਯੂਏ): 206-464-6684  
ਵਰਲੇ ਸਰਵਿਸ: 800-833-6388

ਔਨਲਾਈਨ:  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx 1
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https://www.insurance.wa.gov/sites/default/files/documents/confidentiality-request-form_0.pdf
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https://www.hca.wa.gov/
https://nwaafund.org/
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction
https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/attorney-general-ferguson-seeks-protection-out-state-abortion-providers
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-issues-directive-prohibiting-state-law-enforcement-cooperation-abortion-related


Washington ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਜਣਨ ਹੈਲਥ ਦੇਖਭਾਲ

Washington ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਨਰੋਿ ਤਕ ਸੁਰੱਧਖਅਤ
ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਧਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:

•	 Washington ਿਾਨੰੂਨ ਵਿਸੇ ਿੀ ਵਿਅਿਤੀ ਨੰੂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਸਮੇਤ, ਹੈਲਥ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਿ ਤੁਹਾਡੀ  
ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੁਿਾਿਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ 
ਿਰਦਾ ਹੈ।13

•	 ਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਿਟਰੀ ਸਹਾਇਿਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ 
ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਿਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।14

•	 ਤੁਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਜਾਂ ਿੰਵਪਊਟਰ (ਇੱਿ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ) 
ਰਾਹੀਂ ਮੇਡੀਿਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਮਲ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
Washington ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਿ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ 
ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹੋ।15

•	 ਇੱਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਿਸੇ ਹੈਲਥ ਦੇਿਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ (ਗਰਭਪਾਤ 
ਅਤੇ ਐਿਟੋਵਪਿ ਗਰਭ-ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੀਿਨ,  
ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਿ ਿੰਮਾਂ 
ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।16

•	 ਤੁਹਾਨੰੂ Washington ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਰਥ 
ਿੰਟਰੋਲ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ ਅਵਿਿਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 17

“ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਸੈਂਟਰਾਂ” ਤੋਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਹੋ:

•	 ਉਹਨਾਂ ਿਲੀਵਨਿਾਂ ਤੋਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਜਣਨ ਹੈਲਥ ਦੇਿਭਾਲ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ 
ਿਰਨ ਜਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਮ ਦੇ ਿਲੀਵਨਿ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸੰਿਟਿਾਲੀਨ 
ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਸੈਂਟਰਾਂ” ਵਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•	 “ਸੰਿਟਿਾਲੀਨ ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਸੈਂਟਰਾਂ” ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈਲਥਿੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਦੀ ਗੋਪਨੀਏਤਾ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ।18

ਗਰਭਪਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੋਜਣਾ:

•	 Northwest Abortion Access Fund (ਨਾਰਥਿੈਸਟ 
ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਐਿਸੈਸ ਫੰਡ) ਅਤੇ National Abortion 
Federation Washington (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 
ਿਾਵਸੰ਼ਗਟਨ) ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ 
ਰੱਿਦੇ ਹਨ।19

•	 ਤੁਸੀਂ Apple Health for Pregnant Women (ਗਰਭਿਤੀ 
ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਪ੍ਰਬੰਵਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ 
Apple Health (ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਦੋਿੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, 
ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਵਰਿਾਰਿ ਪਲਾਵਨੰਗ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਰਦੇ ਹਨ।

•	 ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ Providence Health Plan (ਪ੍ਰੋਰ੍ਿੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ 
ਪਲਾਨ) ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦੀ ਿਿਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ Washington 
ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂੁ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਲੈਥ ਵਿਭਾਗ (Department of 
Health, DOH) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਭਗੁਤਾਨ 
ਿਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ 
ਜ ੋDOH ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।20

Washington ਕਾਨੰੂਨ ਧਿੱਚ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

13 RCW 9A.50.020.
14 RCW 9.02.110. 
15 Plan C ਇਸ ਟੈਲੀਹੈਲਥ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹ ੈhttps://www.plancpills.org/states/washington. ਿਲੀਵਨਿਾਂ ਵਿੱਚ  

Cedar River Clinics ਅਤੇ Planned Parenthood ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
16 RCW 70.400.020.
17 RCW 9.02.110.
18 ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਗੋਪਨੀਏਤਾ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

RCW 70.02.020; 45 CFR § 164.502 ਦੇਿੋ।
19 ਇਹ ਸਰੋਤ Washington ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਚੂੀਬੱਿ ਹਨ https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion. 

ਨਾਰਥਿਸੈਟ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਐਿਸਸੈ ਫੰਡ (www.abortionfinder.org); ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਫਡੈਰੇਸ਼ਨ (www.prochoice.org/patients/find-a-provider) ਿੀ ਦੇਿੋ।
20 https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice.
21 WAC 246-945-415; Stormans, Inc. v. Wiesman, 794 F.3d 1064 (9th Cir. 2015).

ਗਰਭ ਧਨਰੋਿ ਲਈ ਧਿ਼ਿੇ਼ਿ ਸੁਰੱਧਖਆ ਹਨ:

•	 Washington ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿੈਿ ਨੁਸਵ਼ਿਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਦਿਾਈ 
ਗਰਭਪਾਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਵਨਰੋਿ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਨਯੰਤਰਣ 
ਲਈ ਨੁਸ਼ਿ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਵਿ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਨ 
ਨਾ ਹੋਿੇ (ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਐਲਰਜੀ) ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।21

ਸਟੇਟ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਧ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 
ਜਾਂ ਧਚੰਤਾਿਾਂ? ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦਓ:

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ:  
WA (ਡਬਵਲਯੂਏ): 800-551-4636  
WA (ਡਬਵਲਯੂਏ): 206-464-6684  
ਵਰਲੇ ਸਰਵਿਸ: 800-833-6388

ਔਨਲਾਈਨ:  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx 2

https://www.plancpills.org/states/washington
https://cedarriverclinics.org/telemedicine/
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-great-northwest-hawaii-alaska-indiana-kentuck/patients/telehealth/telemab
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion
http://www.abortionfinder.org
http://www.prochoice.org/patients/find-a-provider
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice


Washington ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਜਣਨ ਹੈਲਥ ਦੇਖਭਾਲ

•	 Washington ਿਨੰੂਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ-ਵਨਯੰਵਤ੍ਰਤ 
ਹੈਲਥ ਪਲਾਨਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨਾਂ) ਦੀ 
ਹਰੇਿ ਵਿਸਮ ਦੀ Food and Drug Andministration (ਫੂਡ 
ਐਡਂ ਡ੍ਰਗ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) in place of FDAਪ੍ਰਿਾਵਨਤ 
ਗਰਭ ਵਨਰੋਿਿ ਵਿਿੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਵਨਰੋਿਿ ਅਤੇ ਵਿਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ 
ਵਿਸੇ ਨੁਸ਼ਿੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਬਨਾਂ।22 

•	 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਮਵਰਆਂ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਵਜਨਸੀ ਹਮਲੇ 
ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਿਲਪ ਿਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਭ ਵਨਰੋਿ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।23

22 RCW 48.43.072; WAC 284-43-5150; https://www.insurance.wa.gov/reproductive-and-birth-control-health-rights.
23 RCW 70.41.350; WAC 246-320-286.
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