
உடலுறவு – அது உங்கள் முடிவு

உங்கள் உடலைப் பற்றியும், உடலுறவு உங்களுக்கு தேலையா அலைது எப்்பாழுது 
தேலை எனபலேப் பற்றியும் உங்கள் ்�ாநே முடிவு்கலை எடுக்்க தைண்டியது முக்கியம்.

யார் எப்்பாழுது உடலுறவு 
்்காள்ை தைண்டும் எனபலே 
தீர்்ானிக்கினறனர்?
நீங்கள் தீர்மானிக்கிறீர்கள்:

• உங்களுக்கு உடலுறவு க்கமாள்்ள வேண்டு்மா
இல்லையமா என்ப்ை

• ஒப்புக்க்கமாண்ட பின்னரும், உடலுறவு
க்கமாள்ே்ை நிறுத்துேது

• உடலுறவு க்கமாள்ளும் க்பமாழுது நீங்கள்
எ்ை கெயய விரும்புகிறீர்கள் அலலைது
விரும்்பவில்லை என்ப்ை

• நீங்கள் எநை விை்மா்ன உடலுற்ே 
விரும்பிகிறீர்கள் என்ப்ை

நான எனக்கு உடலுறவு 
தைண்டாம் எனறு 
தீர்்ானிதோல எனன ஆகும்?
உடலுறவு க்கமாள்்ள வேண்டமாம் எனறு 
தீர்மானிக்்க உங்களுக்கு எப்க்பமாழுதும் 
உரி்் உண்டு. 

உங்களுக்கு ெரி எனறு ்படவில்லைவயமா 
அலலைது நீங்கள் ்பமாது்கமாப்்பமா்க உணரவில்லை 
எனறமால, அது உடலுறவு க்கமாள்ேைற்கு 
ெரியமா்ன வேரம் அலலை. உடலுறவு அலலைமாது 
கேருக்்க்மா்க இருக்்க ்ற்ற ேழி்கள் உள்்ள்ன.   

நீங்களும், யமாருடன உடலுறவு க்கமாள்்ள விரும்புகிறீர்கவ்ளமா, அநை து்ணேரும், உடலுறவு 
க்கமாள்ேைற்கு முன உடலுறவு க்கமாள்்ளேைற்கு ஒப்புக் க்கமாள்்ள வேண்டும். 

இைற்கு ஒப்புைல எனறு க்பயர. உங்கள் ஒப்புைல க்பறமா்ல யமாரமாேது உங்களுடன உடலுறவு 
்ேத்துக் க்கமாண்டமால, அேர்கள் வ்ல குற்றம் ெமாடடப்்படலைமாம். 

கேவவேறு ேயதில உடலுறவு ்ேத்துக் க்கமாள்ேது ்பற்றி ெடடங்களும் உள்்ள்ன.
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http://www.fpv.org.au/for-you/sex-and-the-law
http://www.fpv.org.au/for-you/sex-and-the-law/sex-and-young-people-what-does-the-law-say


நீங்கள் உடலுறவு க்கமாள்ேைற்கு முன ்பமாது்கமாப்்பமா்ன உடலுறவு ்ற்றும் ்கருத்ை்ட ்பற்றி வ்பசுேது 
ஒரு ஆவரமாக்கிய்மா்ன உறவின ஒரு  
முக்கிய ்பகுதியமாகும். 

த்லும் விைரங்களுக்கு :
• உங்கள் ்ருத்துே்ர அலலைது ேர்ஸை அணு்கவும்
• Family Planning Victoria’s clinic [விக்வடமாரியமா 

குடும்்பக் ்கடடுப்்பமாடடு க்ளினிக்]்்க அணு்கவும்
• ்கலைமாசெமார ரீதியமா்கவும் க்மாழியியல ரீதியமா்கவும் 

வேறு்படட க்பண்்களுக்கு Multicultural Centre 
for Women’s Health [்்களிர ேலைத்திற்்கமா்ன ்பலை 
்கலைமாசெமார ்்யம்] த்திற்கு கெலலைவும்.  

• திருேங்்க்களுக்்கமா்ன வெ்ே்களுக்கு Equinox க்கு 
கெலலைவும்.

• ஆண்்களுடன உடலுறவு ்ேத்துக் க்கமாள்ளும் 
ஆண்்களுக்கு Pronto க்கு கெலலைவும். 

• இ்ளம் ைன்பமாலி்ன வெரக்்்கயில ஈடு்படுகினற க்பண், 
ைன்பமாலி்ன வெரக்்்கயில ஈடு்படுகினற ஆண், 
இரு ்பமாலியல, திருேங்்க ்ற்றும் இ்டயிலிங்கம் 
(LGBTI) ே்பர்களுக்கு Minus 18 க்கு கெலலைவும். 

• LGBTI ்க்்களுக்்கமா்ன ை்கேல, ஆைரவு ்ற்றும் 
வெ்ே்களுக்கு TouchBase க்கு கெலலைவும்.

• ஒப்புைலுக்்கமா்ன  ேயது ்பற்றிய அதி்க ை்கேலுக்கு 
விக்வடமாரியமா குடும்்பக் ்கடடுப்்பமாடு ே்லைத்ை்ளத்்ை 
்பமாரக்்கவும்.

பாது்காப்பான உடலுறவு எனறால எனன?
்பமாது்கமாப்்பமா்ன உடலுறவு எனறமால:

• ெம்்பநைப்்படட ே்பர்கள் ையமாரமா்க இருக்கும் வ்பமாது உடலுறவு ்ேத்துக் க்கமாள்ேது
•  உங்க்்ளயும், உங்களுடன உடலுறவு க்கமாள்ளும் து்ணே்ரயும் ்பமாலியல ரீதியமா்க ்பரவும் 

வேமாயத்கைமாற்று்களிலிருநது (STIs) ்பமாது்கமாத்துக் க்கமாள்ேது
•  உங்க்்ளயும், உங்களுடன உடலுறவு க்கமாள்ளும் து்ணே்ரயும் திடடமிடமாை 

்கரப்்பத்திலிருநது ்பமாது்கமாத்துக் க்கமாள்ேது
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கூற்று: ்்களிர ேலைனுக்்கமா்ன ்பலை ்கலைமாசெமார ்்யத்தின ஆவலைமாெ்்ன ்ற்றும் ஒப்புைலுடன இநைத் ை்கேல ையமாரிக்்கப்்படடுள்்ளது. துறவு்ர: இநை ை்கேல இைழ் க்பமாதுேமா்ன ை்கேல்க்்ள ்டடுவ் 
அளிக்கிறது. ைனிப்்படட சூழ்நி்லை்க்்ளப் க்பமாறுத்து, இதுவ்பமானற க்பமாதுத் ை்கேலின க்பமாருத்ை்மா்னது ே்பர ே்பருக்கு ்மாறு்படும். உங்கள் ைனிப்்படட சூழ்நி்லை்களுக்கு குறிப்பிடட ்ருத்துே அலலைது ெடட 
ஆவலைமாெ்்ன்ய நீங்கள் க்பற வேண்டும். ்பதிப்புரி்் © இநைக் ை்கேல இைழின ை்கேல்களின ்பதிப்புரி்் விக்வடமாரியமா குடும்்பக் ்கடடுப்்பமாடுக்கு (அலலைது, சிலை ெநைரப்்பங்களில, மூனறமாம் ைரப்பி்னருக்கு) 
கெமாநை்மா்னது ்ற்றும் ்பதிப்புரி்் ெடடம் 1968 க்கு உட்படடது. நீங்கள் இலைமா்ப வேமாக்்க்ற்ற ்கலவி நிறுே்ன்மா்க இருநைமால, ை்கேல்களுக்்கமா்ன துறவு்ர்ய நீங்கள் வெரத்துக் க்கமாண்டமால, எங்கள் 
்பதிப்புரி்்க் க்கமாண்ட ை்கேல்க்்ள உங்கள் ்மாணேர்களுக்கு அளிக்கும் க்பமாருடடு,  இ்னப்க்பருக்்கம் கெயயவேமா அலலைது ்பகிரநதுக் க்கமாள்்ளவேமா அனு்திக்கிவறமாம். எங்கள் ஒப்புைல ்படிேத்்ை நீங்கள் 
பூரத்தி கெயது ெ்ரப்்பதின மூலைம் எங்களு்டய எநைகேமாரு உள்்ளடக்்கத்தின இ்னப்க்பருக்்கம் அலலைது ை்கேலகைமாடரபு கெயய எங்கள் முன ஒப்புைல க்பறுேது வை்ே.

ஆைமாரம்: 

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

்கருத்ை்ட ே்்க்கள்

STI ்கள் ்ற்றும் BBV ்களில இருநது உங்க்்ள 
்பமாது்கமாத்துக் க்கமாள்்ள ஆணு்ற அணியுங்கள்  

ஆணு்ற 
அணிநை 
நிமிரநை  
ஆண்குறி
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