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Phá Thai Là Hợp Pháp Và Được  
Bảo Vệ Ở Tiểu Bang Washington

Washington Bảo Đảm Quyền Tiếp Cận Dịch Vụ 
Phá Thai:

•	 Mỗi người mang thai ở Washington đều có 
quyền cơ bản là được phá thai vì bất kỳ lý  
do gì trước khi thai nhi có khả năng sống sót 
bên ngoài tử cung (khoảng 24 tuần thai kỳ).1

•	 Sau thời điểm thai nhi có khả năng sống sót 
bên ngoài tử cung, Washington cho phép phá 
thai nếu việc phá thai là cần thiết để bảo vệ tính 
mạng hoặc sức khỏe của người mang thai.2

•	 Ở Washington, cư dân thuộc mọi lứa tuổi có 
quyền đồng ý đối với dịch vụ chăm sóc phá 
thai cho chính họ. Washington không yêu cầu 
phải có sự đồng ý cho phép phá thai từ cha mẹ, 
người giám hộ hoặc bạn đời của một cá nhân.3

Phá Thai Ở Washington Được Bảo Mật Thông Tin:

•	 Nhìn chung, những nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe ở Washington không được tiết 
lộ bất kỳ thông tin chăm sóc sức khỏe nào về 
người mang thai khi chưa được người mang 
thai đồng ý bằng văn bản.4

•	 Người mang thai có quyền hợp pháp nhằm đảm 
bảo rằng mọi thông tin liên quan đến việc phá 
thai sẽ được gửi cho họ thay vì người thanh toán 
cho bảo hiểm y tế của họ (bao gồm cả cha mẹ).5 

•	 Để thay đổi nơi thông tin này được gửi 
đến, hãy in, điền đầy đủ thông tin, ký và gửi 
Confidentiality Request Form (Biểu Mẫu Yêu 
Cầu Bảo Mật Thông Tin) cho công ty bảo hiểm 
y tế của quý vị.6 Quý vị cũng có thể gọi tới công 
ty bảo hiểm y tế của mình để yêu cầu bảo mật 
thông tin này.

Washington Yêu Cầu Đài Thọ Bảo Hiểm Cho  
Các Dịch Vụ Phá Thai:

•	 Về mặt pháp lý, tất cả các chương trình bảo 
hiểm y tế do tiểu bang quản lý có đài thọ các 
dịch vụ về mang thai hoặc thai sản được yêu 
cầu cũng phải đài thọ các dịch vụ phá thai, 
bao gồm phá thai bằng thuốc/phá thai nội 
khoa (khi sử dụng thuốc để chấm dứt quá 
trình mang thai).7

•	 Chương trình bảo hiểm y tế Apple Health 
(Medicaid) của Washington sẽ đài thọ dịch 
vụ chăm sóc phá thai cho các bệnh nhân đủ 
điều kiện.8

•	 Nếu quý vị không có bảo hiểm, Tiểu Bang có 
những chương trình có thể giúp quý vị thanh 
toán cho việc phá thai.9

Quý vị có khiếu nại hoặc lo ngại 
về các hành vi vi phạm luật tiểu 
bang? Hãy cho chúng tôi biết:

Qua Điện Thoại:  
Ở WA: 800-551-4636  
Bên Ngoài WA: 206-464-6684  
Dịch Vụ Tiếp Âm: 800-833-6388

Trực tuyến:  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx

1 RCW (Revised Code of Washington, Đạo Luật Sửa Đổi của Washington) 9.02.100, .110, .170.
2 RCW 9.02.110.
3 RCW 9.02.100; xem thêm Luật năm 2022, chương 65, § 1(5).
4 RCW 70.02.020(1); xem thêm 45 CFR (Code of Federal Regulations, Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang), § 164.502.
5 WAC (Washington Administrative Code, Bộ Luật Hành Chính Washington) 284-04-510.
6 Biểu Mẫu Yêu Cầu này được đăng tải tại: 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 Apple Health (https://www.hca.wa.gov) đài thọ các dịch vụ phá thai, chăm sóc sức khỏe sau khi phá thai và kế hoạch hóa gia đình sau khi  

phá thai. Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế và không đủ điều kiện nhận bảo hiểm từ Apple Health, quý vị có thể nhận trợ giúp từ phòng  
khám chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ phá thai hoặc Quỹ Tiếp Cận Dịch Vụ Phá Thai Tây Bắc (Northwest Abortion Access Fund) 
(https://nwaafund.org/).

9 Để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không, quý vị có thể sử dụng biểu mẫu sàng lọc trước này:  
https://www.washingtonconnection.org/prescreening/home.go?action=Introduction. 
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Quý vị có khiếu nại hoặc lo ngại 
về các hành vi vi phạm luật tiểu 
bang? Hãy cho chúng tôi biết:

Qua Điện Thoại:  
Ở WA: 800-551-4636  
Bên Ngoài WA: 206-464-6684  
Dịch Vụ Tiếp Âm: 800-833-6388

Trực tuyến:  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx

Người Mang Thai Từ Những Tiểu Bang Khác Có 
Thể Tiếp Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Phá Thai Ở 
Washington:

•	 Theo luật của Washington, người mang thai từ 
những tiểu bang khác có thể tới Washington để 
thực hiện các dịch vụ phá thai.10

•	 Tiểu Bang đang hành động để đảm bảo các luật 
hình sự hóa việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ở những tiểu bang khác không ảnh hưởng 
đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ở Washington.11

•	 Cơ quan thi hành luật của Tiểu Bang 
Washington bị nghiêm cấm hỗ trợ hoặc hợp 
tác điều tra hoặc thực hiện hành động pháp 
lý liên quan đến phá thai bên ngoài tiểu bang 
(đối với cách cư xử hoặc dịch vụ đúng luật 
ở Washington).12

Washington Bảo Vệ Quyền Tiếp Cận Dịch Vụ 
Phá Thai Và Tránh Thai Một Cách An Toàn Của 
Quý Vị:

•	 Luật ở Washington nghiêm cấm bất kỳ ai can 
thiệp hoặc cản trở quyền quý vị có thể tiếp cận 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả cơ 
sở cho dịch vụ chăm sóc phá thai.13 

•	 Quý vị có thể tiếp nhận dịch vụ chăm sóc phá 
thai từ bác sĩ cũng như trợ lý bác sĩ và chuyên 
viên điều dưỡng hành nghề cấp cao.14

•	 Quý vị có thể thăm khám với nhà cung cấp dịch 
vụ y tế qua điện thoại hoặc máy tính (cuộc hẹn 

chăm sóc sức khỏe từ xa) và nhận thuốc phá 
thai được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ 
ở Tiểu Bang Washington.15

•	 Bệnh viện hoặc chủ sử dụng lao động khác 
không được ngăn cản nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe điều trị cho bệnh nhân bị 
các biến chứng trong thai kỳ (bao gồm sảy thai 
và mang thai ngoài tử cung) gây rủi ro cho tính 
mạng của bệnh nhân, biến chứng không thể 
phục hồi hoặc suy giảm các chức năng của 
cơ thể bệnh nhân.16

•	 Ở bất kỳ độ tuổi nào, quý vị cũng có quyền 
tiếp cận biện pháp ngừa thai tại Tiểu Bang 
Washington.17

Cảnh Giác Với “Trung Tâm Trợ Giúp Người 
Mang Thai”:

•	 Hãy cảnh giác với các phòng khám tuyên bố 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thai sản 
nhưng từ chối thực hiện phá thai hoặc giới thiệu 
đến dịch vụ phá thai. Loại hình phòng khám này 
thường được gọi là “Trung Tâm Trợ Giúp Người 
Mang Thai” (Crisis Pregnancy Center).

•	 “Trung Tâm Trợ Giúp Người Mang Thai” có 
thể cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân do 
nhân viên hoặc tình nguyện viên thực hiện. Họ 
là những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe chưa được cấp phép. Do đó, có thể họ 
không bắt buộc phải bảo mật thông tin sức khỏe 
của quý vị.18

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; xem tổng quát 

RCW 9.02.100.
13 RCW 9A.50.020.
14 RCW 9.02.110. 
15 Chương Trình C cung cấp một danh sách nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa này, https://www.plancpills.org/states/washington. 

Các phòng khám bao gồm Cedar River Clinics và Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hoa Kỳ (Planned Parenthood).
16 RCW 70.400.020.
17 RCW 9.02.100.
18 Những biện pháp bảo vệ quyền riêng tư về sức khỏe của tiểu bang và liên bang thường chỉ áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe được cấp phép cũng như nhân viên và đại lý của họ. Xem RCW 70.02.020; 45 CFR § 164.502.
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https://cedarriverclinics.org/telemedicine/
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-great-northwest-hawaii-alaska-indiana-kentuck/patients/telehealth/telemab


Tìm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Phá Thai:

•	 Quỹ Tiếp Cận Phá Thai Tây Bắc (Northwest 
Abortion Access Fund) và Liên Đoàn Phá Thai 
Quốc Gia (National Abortion Federation) có 
các danh sách nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở 
Washington.19

•	 Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương 
trình chăm sóc được quản lý Apple Health hoặc 
Apple Health Dành Cho Phụ Nữ Mang Thai 
(Apple Health for Pregnant Women). Cả hai 
chương trình đều đài thọ các dịch vụ phá thai, 
dịch vụ chăm sóc sau khi phá thai và kế hoạch 
hóa gia đình sau khi phá thai.

•	 Nếu quý vị được Chương Trình Bảo Hiểm Y 
Tế Providence (Providence Health Plan) đài 
thọ, trong đó đăng ký ban đầu là ở Washington, 
Sở Y Tế (Department of Health, DOH) sẽ thanh 
toán cho các dịch vụ phá thai của quý vị miễn 
là quý vị tiếp nhận dịch vụ từ một nhà cung 
cấp dịch vụ đồng ý chấp nhận khoản bồi hoàn 
từ DOH.20

Luật Ở Washington Có Những Biện Pháp Bảo Vệ 
Đặc Biệt Đối Với Việc Ngừa Thai và Tránh Thai 
Khẩn Cấp:

•	 Các nhà thuốc ở Washington phải kê mọi đơn 
thuốc hợp lệ, bao gồm đơn thuốc để phá thai 
nội khoa, tránh thai khẩn cấp và ngừa thai trừ 
khi có lý do y tế nên không kê đơn thuốc (như 
dị ứng) hoặc nhà thuốc không có thuốc và 
không thể nhanh chóng nhập thuốc.21

•	 Nhìn chung, luật ở Washington yêu cầu tất cả các 
chương trình bảo hiểm y tế do tiểu bang quản lý 
(bao gồm cả chương trình bảo hiểm y tế cho sinh 
viên) phải đài thọ từng loại phương pháp tránh 
thai được FDA (Food and Drug Administration, 
Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm) 
phê duyệt, bao gồm biện pháp tránh thai khẩn 
cấp và các phương pháp không yêu cầu đơn 
thuốc, thường không mất phí cũng như không 
bị hạn chế hay chậm trễ.22 

•	 Tất cả các bệnh viện có phòng cấp cứu phải 
cung cấp biện pháp tránh thai khẩn cấp với vai 
trò là phương án điều trị cho hành vi tấn công 
tình dục.23

19 Những tài nguyên này được liệt kê trên trang web của Sở Y Tế Washington,  
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion. Xem thêm Quỹ Tiếp  
Cận Dịch Vụ Phá Thai Tây Bắc (www.abortionfinder.org); Liên Đoàn Phá Thai Quốc Gia (www.prochoice.org/patients/find-a-provider).

20 https://doh.wa.gov/you-and-your-family/sexual-and-reproductive-health/abortion/increasing-access-reproductive-choice.
21 WAC 246-945-415; vụ kiện giữa Stormans, Inc. và Wiesman, 794 F.3d 1064 (Khu Vực 9 năm 2015).
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.

Quý vị có khiếu nại hoặc lo ngại 
về các hành vi vi phạm luật tiểu 
bang? Hãy cho chúng tôi biết:

Qua Điện Thoại:  
Ở WA: 800-551-4636  
Bên Ngoài WA: 206-464-6684  
Dịch Vụ Tiếp Âm: 800-833-6388

Trực tuyến:  
https://www.atg.wa.gov/contactus.aspx 
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/ComplaintForm.aspx
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