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مقاربت  -تصمیم با خودتان است

مهم آن است که خودتان درمورد بدن خودتان تصمیم بگیرید که آیا میخواهید و یا اینکه چه
وقت می خواهید که مقاربت داشته باشید .این یعنی اینکه درباره آنچه که برای شما مناسب
است تصمیم بگیرید.

چه شخصی تصمیم می
گیرد که مقاربت کند؟

اگر نخواهم که مقاربت
داشته باشم چه؟

شما تصمیم میگیرید:

شما همیشه حق دارید که تصمیم بگیرید که
نمیخواهید مقاربت داشته باشید .اگر احساس
آمادگی ویا امنیت نکردید ،آنگاه وقت مناسبی
برای مقاربت نیست.

•که آیا می خواهید مقاربت داشته باشید یا خیر
•که حتی پس ازاعالم رضایت ،جریان مقاربت را
متوقف کنید.

•در جریان مقاربت کدام کاری را میخواهید انجام
دهید و کدام کاری را نمی خواهید انجام دهید.

•چه قسم مقاربتی را میخواهید داشته باشید.

شما میتوانید با لمس کردن و یا بوسیدن ،از
طریق رابطه محبت آمیز ،نزدیکی عاطفی داشته
باشید.

هم شما و هم شریک شما که همان کسی که است که با او مقاربت دارید باید راضی باشند که قبل
از مقاربت هردو شما میخواهید که مقاربت داشته باشید .به این حالت رضایت میگویند.
اگر کسی بدون رضایت شما با شما مقاربت کند ،این امکان وجود دارد که متهم به ارتکاب جرم شود.
همچنین قوانینی درباره مقاربت در سنهای مختلف وجود دارد.
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مقاربت  -تصمیم با خودتان است
مقاربت بی خطر يعني:

مقاربت بی خطر چیست؟

•مقاربت با افرادی که احساس می کنید آمادگی آنرا دارید

•محافظت از شما و از شریک جنسی شما دربرابر عفونتهای مقاربتی قابل انتقال ()STI
•جلوگیری شما و یا شریک جنسی شما از حاملگی ناخواسته

برای داشتن یک رابطه صحتمند ،صحبت درباره مقاربت بی خطر و جلوگیری از حاملگی قبل از مقاربت
مهم است.

برای معلومات بیشتر:

•با داکتر و یا نرس خود در تماس شوید

•با ( Family Planning Victoria’s clinicکلینیک
پالن سازی خانواده ویکتوریا) در تماس شوید

•زنان متعلق به فرهنگها و لسانهای گوناگون از

Multicultural Centre for Women’s Health
(مرکزصحی چند فرهنگی زنان) بازدید کنند

•افراد دوجنسه برای استفاده از خدمات از
 Equinoxبازدید نمایند

اقسام پیشگیری کننده ها

•مردانی که با مردان دیگر مقاربت می کنند از
 Prontoبازدید کنند

•همجنسگرایان زن و مرد ،دوجنسگرایان ،افراد
آله خود را بعد
ازگذاشتن کاندوم
بلند کنید

دوجنسه جوان ( )LGBTIاز ( Minus 18زیر)18

كاندومها

لوب

بازدید نمایند.

•اعضای جامعه  LGBITبرای معلومات ،حمایت
و خدمات از  TouchBaseبازدید نمایند

Wear a condom to protect yourself from STIs

المصدر:
http://www.fpv.org.au/sex-its-your-decision

•برای کسب معلومات بیشتر درباره سن رضایت
( )age of consentاز ویب سایت

( Family Planning Victoriaکلینیک پالن
سازی خانواده ویکتوریا) بازدید کنید

اظهاریه :این معلومات با مشوره و تصویب ( Multicultural Centre for Women’s Healthمرکزچند فرهنگی صحی زنان) تهیه شده است .سلب مسئولیت این ورق معلوماتی صرف معلومات کلی را دراختیارتان

قرارمیدهد .مناسب بودن این معلومات کلی از یک شخص به یک شخص دیگرو براساس شرایط فردی اشخاص فرق میکند .شما باید مشوره صحی و یا حقوقی مربوط به شرایط فردی خودتان را بگیرید .کاپی رایت

© حق مالکیت معنوی (کاپی رایت) معلومات این ورقه معلوماتی متعلق به  Family Victoria Planningو (در برخی موارد اشخاص ثالث) است و تحت قانون کاپی رایت مصوب سال  1968قرارمیگرید .اگر شما یک

سازمان تعلیمی غیر انتفاعی هستید به شما اجازه داده میشود که این معلومات را به شرط آنکه آنرا همراه با اعالن سلب مسئولیت ارائه دهید به هدف معلومات رسانی به شاگردان خود بازنشر دهید و یا دراختیار دیگران
قرار دهید .بازنشر و یا نشر این معلومات به کدام قسم دیگری به کسب رضایت قبلی ما و از طریق فورمه رضایت ما ضرورت دارد که می توانید آنرا خانه پوری کرده و ارسال نمایید.

