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Magenta cung cấp các thông tin về các dịch vụ và giáo dục y tế cho những người hành nghề mãi 
dâm, nữ, nam và người đổi giới tính. 
 
• Magenta là một dịch vụ riêng tư và kín đáo.  
• Magenta là một cơ quan độc lập phi chính phủ và chúng tôi không tiết lộ tin tức với các cơ 

quan hoặc các bộ của chính phủ.   
 
Những Nhà Giáo Dục Magenta cung cấp tin tức cho bạn về : 
• Sức khoẻ tình dục cho những người hành nghề mãi dâm 
• Các vấn đề thuộc bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục (STI) và các vấn đề y tế khác  
• Vào nghề hoặc bỏ nghề mãi dâm 
• Vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp 
• Tư vấn và hỗ trợ 
• Hành nghề ở vùng quê hoặc ở tiểu bang khác 
• Và các vấn đề khác. 
 
giới thiệu cho bạn về : 
• Các vấn đề về thuế vụ, tài chính và pháp luật hiện hành  
• Làm cha mẹ 
• Các vấn đề phúc lợi. 
 
Dưỡng đường Y Tế Tình Dục 
 
Magenta  có một dưỡng đường miễn phí về sức khoẻ tình dục. Dịch vụ này kín đáo và bạn không 
cần phải sử dụng tên thật của mình. Xin gọi điện thoại cho chúng tôi để biết thêm chi tiết. 
Chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên khi bạn đến dưỡng đường y tế tình dục.  
 
Danh Sách Báo cáo về Bạo hành Tình Dục 
Chúng tôi thu thập các báo cáo của những người đang hành nghề mãi dâm bị thân chủ bạo hành 
hoặc ngược đãi. Xin liên lạc với chúng tôi để báo cáo với cảnh sát về việc bạo hành tình dục (Ugly 
Mug), và để ghi tên vào danh sách.      
 
Các sản phẩm 
Chúng tôi có bán với giá rẻ những sản phẩm dùng cho việc làm tình an toàn như bao cao su 
(condoms), kem làm trơn, giấy nhựa che âm hộ (dental dams), găng tay, bọt biển, đồ chơi và nhiều 
món khác nữa. Xin ghé vào cửa hàng của chúng tôi hoặc điện thoại đặt hàng giao tận nhà hoặc qua 
đường bưu điện. 
Các Nhà giáo dục Magenta có thể đến viếng bạn hoặc bạn có thể đến viếng Magenta, hoặc điện 
thoại cho chúng tôi.  


