
ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਲਰਤ ਿਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ
ਬਿੱਡ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂਚ: 

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਲਰਤ ਿਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਬਿੱਡ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀਬੀਵੀ) ਲਕਸੇ ਵੀ 
ਲਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਲਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I 

ਐਸਟੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵੀ ਟੈਸਟ ਲਵੱਚ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ I ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਦ 
ਜਾਂ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਅਕਸਰ ਵਕੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਸਿਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵਕੰਨੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਡੋਮ ਿਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?
• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਗਕ ਸਾਥੀ ਨਰ, ਮਾਦਾ, ਦੋਿਂੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਨ?
• ਵਪਛਲੀ ਿਾਰ ਕਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?
• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਜਨਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਹੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ I

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੋ, ਵਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਦ ਹੋ 
ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਿੱਧ 
ਿਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ I 

ਇਹ ਦੇਿਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨੇ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰੋ I
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ਬੀਬੀਵੀ ਟੈਸਟ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਇਹ ਪੱੁਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਐਸ ਟੀ ਆਈ ਟੈਸਟ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪੱੁਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਵਪਸ਼ਾਬ (ਮੂਤ) ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਫੰਬੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰ ਾਈਿੇਟ ਥਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰ ਤਂੋ ਸਨੱ ਕੱਪੜੇ 
ਲਾਹੁਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਡਾਕਟਰ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ 
ਕਰਨਗੇ I 

ਿੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਹੋਣ I 

ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਵਨਆਂ ਨੰੂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
STIs ਜਾਂ BBVs ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਬ ਨੰੂ 
ਭੇਵਜਆ ਜਾਿੇਗਾ I 

ਨਤੀਜੇ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 
ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ I 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰ 
ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ I

ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਲਰਤ ਿਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ
ਬਿੱਡ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂਚ: 

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
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ਐਸਟੀਆਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਕੰਨੀ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਲਕ ਵਬੱਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ I

ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਵਿਿਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੱਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ : 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਲੀਵਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ ਬਲਕ
ਵਬੱਲਡ ਕਰਨਗੇ

• ਕੁਝ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗੈਪ (ਅੰਤਰ) ਿੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਗੇ I ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਪਣੀ ਵਿਿਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਿਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ
ਪਿੇਗੀ

ਤੁ ਸੀ ਂਜਾਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਿਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁਛੱਣ ਲਈ ਕਲੀਵਨਕ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇ ੁਤ ਹਾਨੰੂ ਦਿਾਈ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰ ੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲੀਵਨਕ ਜਾ ਂਿਾਰਮਸੇੀ ਦੇ ਿਰਚ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ Sexual Health Victoria (ਲਪਰਵਾਰ ਲਨਯਜੋਨ ਲਵਕਟ-ੋ
ਰੀਆ) ਕਿੀਲਨਕ ਲਵਚ ਜਂਾਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ:
Sexual Health Victoria ਵਿਕਟਰੋੀਆਈਆ ਂਨੰੂ ਮਾਹਰ, ਗੁ ਪਤ ਐਸਟੀਆਈ ਅਤ ੇਬੀਬੀਿੀ ਜਾਚਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
I ਅਸੀ ਂਪਰਰਜਨਨ ਅਤ ੇਵਜਨਸੀ ਵਸਹਤ ਦੇ ਮਾਵਮਲਆ ਂਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਦੇਿਭਾਲ ਿੀ ਮੁ ਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂI

ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰ ਸਾਲਰਤ ਿਾਗ (ਐਸੱ ਟੀ ਆਈ) ਅਤੇ
ਬਿੱਡ ਬੋਰਨ ਵਾਇਰਸ (ਬੀ ਬੀ ਵੀ) ਜਾਂਚ: 

ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ:
• ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
• Sexual Health Victoria’s clinic

(ਵਿਕਟਰੋੀਆਈ ਪਵਰਿਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਲੀਵਨਕ) 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

• ਸਾਡੇ ਕਲੀਵਨਕਾ ਂਵਿਿੇ ਲਾਗਤਾ ਂਅਤੇ ਆਮ ਪੁ ੱਛ ੇਜਾਦੇਂ 
ਪਰ੍ਸ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਨਯਜੋਨ ਵਿਕਟਰੋੀਆ ਦੀ 
ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਉ I

• ਐਸਟੀਆਈ ਅਤ ੇਬੀਬੀਿੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ
ਪੜੋ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਵਚ ਵੀ 
ਲਦਿਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਵਜਨਸੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਨੌਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਦੇਿਣ ਲਈ 
ਇਸ ਵਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ:

• ਪੜਾਅ 1: ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸ ਹਹੱਲ ਕਲੀਵਨਕ ਲਈ
03 9257 0100 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕ
ਲਈ 03 9660 4700 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਮਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਵਕੰਗ ਅਤੇ ‘ਡਰਾਪ-ਇਨ’ ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਸਮਂੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਦੇਿੋ I

• ਪੜਾਅ 2 : ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਿੇਰੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਵਜਸਟ੍ਰੇ ਸ਼ਨ ਿਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ
I ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ
ਸਟਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ I

• ਪੜਾਅ 3: ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਅਤੇ, ਵਜਨਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਕ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛੇਗਾ
I ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਨੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਗੁਪਤ ਰੱਵਿਆ ਜਾਿੇਗਾ I

• ਪੜਾਅ 4: ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਾਂ
ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਨਗੇ I

• ਪੜਾਅ 5: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ
ਵਸਿਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ I

• ਪੜਾਅ 6: ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਵਬਆਨ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Multicultural Centre for Women’s Health (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਕਂੇਦਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I ਬੇਦਾਅਿਾ ਇਹ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਵਸਰਿ ਆਮ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਵਜਹੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਿਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ ਿੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਵਰਿਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ (ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ I ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਵਿਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋ,  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਬੇਦਾਅਿੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ I ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਨਕਲ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਿ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜੰਮ੍ਾਂ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I
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https://www.shvic.org.au/contact
https://www.fpv.org.au/for-you/sexually-transmissible-infections-blood-borne-viruses/sti-bbv-get-the-facts
https://youtu.be/WoHoopyjZgA?list=PL_9lgFh6ZjC2kM-IbQGhQ7_E9KDuJ30ns
https://youtu.be/WoHoopyjZgA?list=PL_9lgFh6ZjC2kM-IbQGhQ7_E9KDuJ30ns
https://www.fpv.org.au/our-reproductive-and-sexual-health-clinics



