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ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ਼ੈ  ਕਿ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ੈ ਿਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਦੋ ਿਰਨਾ  
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਿਰੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ਼ੈ  ਕਿ ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਿਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀ ਸਹੀ ਹ਼ੈ ।

ਿੌਣ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹ਼ੈ , ਸ਼ੈ ਿਸ ਿਦਂੋ
ਿਰਨਾ ਹ਼ੈ ?

ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ:

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
• ਸਹਹਮਤ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ

ਬੰਦ ਕਰਨਾ
• ਤੁਸੀਂ ਹਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਹਕਹੋ ਹਜਹਾ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਮ਼ੈ ਂ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਾਂ 
ਕਿ ਮ਼ੈ ਂ ਸ਼ੈ ਿਸ ਿਰਨਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੰੁਦਾ/
ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ 
ਜਾਂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਮਹਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਛੂਹ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰੁਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਿ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੋਵਾਂ, ਹਜਸ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਨੰੂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਹਹਲਾਂ ਸਹਹਮਤ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਂੇ  ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 

ਇਸਨੰੂ ਸਹਹਮਤੀ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਹਮਤੀ ਤਂੋ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮ 
ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਿ-ਵੱਿ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹਨ।
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ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਹਹਲਾਂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਗਰਭ ਹਨਰੋਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਸਹਤਮੰਦ ਹਰਸਤੇ ਦਾ 
ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਹੱਸਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ:
• ਆਿਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
• Sexual Health Victoria’s clinic (ਹਵਕਟਰੋੀ-

ਆਈ ਿਹਰਵਾਰ ਯਜੋਨਾਬਦੰੀ ਕਲੀਹਨਕ) ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ
• Multicultural Centre for Women’s Health

(ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਹਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਕੇਦਂਰ) ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਰੋ- ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਭਾਸਾਈ ਹਵਹਭ ੰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾ ਂਲਈ

• Equinox ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ- ਟਰਾਸਂਜੈਡਂਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ
• Pronto ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ- ਮਰਦਾ ਂਨਾਲ ਸੰਭਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ

ਲਈ
• Minus 18 ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ - ਜਵਾਨ ਲੇ ਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਦੋ -ਹਲੰ

ਗੀ, ਟ੍ ਾਂਸਜੈਡਂਰ ਅਤ ੇਅੰਤਰ-ਹਲ ੰਗੀ (LGBTI) ਲੋ ਕਾ ਂਲਈ
• TouchBase ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ – LGBTI ਲੋ ਕਾ ਂਲਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ
• ਸਹਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਹਰਵਾਰਕ

ਯੋਜਨਾ ਹਵਕਟਰੋੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਸੁਰੱਕਿਅਤ ਸ਼ੈ ਿਸ ਿੀ ਹ਼ੈ ?
ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

• ਉਦਂੋ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਦਂੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਤਆਰ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਨ
•  ਆਿਣੇ-ਆਿ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਹਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਤਂੋ ਬਚਾਉਣਾ
• ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਿ ਗਰਭ ਤਂੋ ਆਿਣੇ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਹਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿਆ
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ਹਬਆਨ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Multicultural Centre for Women’s Health (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਕਂੇਦਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਤੱਥਸੀਟ ਹਸਰਫ ਆਮ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਹਜਹੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹਵਅਕਤੀ ਦਰ ਹਵਅਕਤੀ ਵੱਿਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਹਵਸੇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ 
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਇਸ ਫੈਕਟਸੀਟ ਹਵਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਿਹਰਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ (ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਹਲਆਂ ਹਵੱਚ, ਤੀਜੀ ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਿੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਮੁਨਾਫਾ ਿ੍ਾਿਤ ਹਵਹਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋ,  ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਬਸਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਬੇਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਕਲ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੂਰਵ ਸਹਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜੰਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗਰਭ ਹਨਰੋਿਕਾਂ ਦੀਆ ਹਕਸਮਾਂ

ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੂੰ STIs ਅਤੇ BBVs ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਭਡੋੰਮ ਲਗਾਓ 

ਸਰੋਤ :  
http://www.shvic.org.au/sex-its-your-decision

ਕੰਭਡੋਮ ਲਗਾ ਕੇ 
ਹਲੰਗ ਨੰੂ ਹਤਆਰ 
ਕਰਨਾ
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