ਪੰ ਜਾਬੀ | Punjabi

ਸੰ ਭ�ੋਗ - ਇਹ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੋ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ।

ਕੌ ਣ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸੈਕਸ ਕਦੋ ਂ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ/
ਚਾਹੁ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਫੈ ਸਲਾ ਕਰੋ :
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
• ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ
ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ , ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਇਹ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਜਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਇਹ ਸੈ ਕਸ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸੈ ਕਸ ਦੇ ਬਗੈ ਰ ਨੇ ੜੇ ਹੋ ਣ ਦੇ ਹੋ ਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਛੂਹ ਕੇ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਨੇ ੜੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀਂ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰ ਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੋ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ , ਨੂੰ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ
ਹੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇ ਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ।
ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋ ਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋ ਂ ਬਗੈ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈ ਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮ
ਦਾ ਦੋ ਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
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ਸੰ ਭ�ੋਗ - ਇਹ ਫ਼ੈ ਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈ ਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ :

ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ?

• ਉਦੋ ਂ ਸੈ ਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋ ਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ
• ਆਪਣੇ -ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਫੈ ਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ (ਐੱਸ ਟੀ ਆਈ) ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣਾ
• ਗੈ ਰ-ਯੋ ਜਨਾਬੱ ਧ ਗਰਭ ਤੋ ਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਿਆ
ਸੈ ਕਸ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਸੈ ਕਸ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋ ਧਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ।

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਗਰਭ ਨਿਰੋ ਧਕਾਂ ਦੀਆ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੰ ਡ�ੋ ਮ ਲਗਾ ਕੇ
ਲਿੰ ਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ STIs ਅਤੇ BBVs ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਡ�ੋ ਮ ਲਗਾਓ

ਸਰੋ ਤ:

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
• Family Planning Victoria’s clinic (ਵਿਕਟੋ ਰੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
• Multicultural Centre for Women’s Health
(ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇ ਂ ਦਰ) ਦਾ ਦੌ ਰਾ
ਕਰੋ- ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰ ਨ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਲਈ
• Equinox ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ- ਟਰਾਂਸਜੈ ਂਡਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ
• Pronto ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ- ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਭ�ੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮਰਦਾਂ ਲਈ
• Minus 18 ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ - ਜਵਾਨ ਲੇ ਸਬੀਅਨ, ਗੇ ,
ਦੋ -ਲਿੰ ਗੀ, ਟ੍ ਰਾਂ ਸਜੈ ਂਡਰ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਲਿੰ ਗੀ (LGBTI)
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
• TouchBase ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਕਰੋ – LGBTI ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
• ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਯੋ ਜਨਾ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ

http://www.fpv.org.au/sex-its-your-decision
ਬਿਆਨ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Multicultural Centre for Women’s Health (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁ -ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇ ਂ ਦਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ ਆਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱ ਖਰੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ ਫੈ ਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ (ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋ , ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ । ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਨਕਲ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਸਾਡੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੁ ਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜੰ ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

