درمانگاه بهداشتی نوجوانان در وسبی
در نزد ما هر

پرسشی پذیرفته است!

آیا پرسشهایی در بارهی آمیزش جنسی ،عشق و روابط دارید؟
آیا پرسشهایی در بارهی بدن ،ظاهر آن و کارکرد آن دارید؟
آیا میخواهید با کسی در بارهی چگونگی زندگی خود در خانه صحبت کنید؟
آیا لکههایی بر بدن دارید که میخواهید معاینه شوند؟
آیا نگران این هستید که شما را شوهر دهند؟
آیا میخواهید در بارهی زندگی بطور کلی با کسی صحبت کنید؟
آیا در فکراین هستید که از وسایل و داروهای ضد بارداری استفاده کنید یا نسخهی خود را تجدید کنید؟

در نزد ما می توانید در بارهی همهچیز صحبت کنید!
ما در اینجا در خدمت شما هستیم ،شمایی که نوجوانید و پرسشهایی در بارهی بدن،
آمیزش جنسی و زندگی بطور کلی دارید .در نزد ما شما میتوانید پرسشهایی را که
نمیخواهید ازدوستان ،پدر و مادر یا دیگر بزرگساالن بکنید ،با ما در میان بگذارید.
هیچ پرسشی بیش از حد کوچک یا بزرگ نیست .ما در اینجا هستیم تا از شما پشتیبانی
کنیم و ما مسائل شما را جدی میگیریم.
در درمانگاه بهداشتی وسبی میتوانید با ماما یا مشاور روانی -اجتماعی دیدار کنید .
همچنین شما میتوانید با متخصص جینوکولوژی یا پزشک بیماریهای آمیزشی مالقات
کنید .ما که ماماهستیم به شما در مورد مسائل مربوط به بدن  ،جنسیت و آمیزش جنسی
کمک میکنیم  .برای نمونه شما را در یافتن وسیله و مواد ضد بارداری یا کاندوم
مناسب راهنمایی میکنیم .برای هر شخصی چیزی مناسب است .ما که مشاور روانی -
اجتماعی هستیم به کسی که نیازمند صحبت و بحث در بارهی مشکالت زندگی است،
یاری میرسانیم.

آیا میخواهید کاندوم مجانی بگیرید؟

کسانی که در اینجا کار می کنند آموزش دیدهی رشتهی دگرباشی جنسیتی ()HBTQ
هستند.

آیا میخواهید از شما آزمایش بارداری به عمل آید؟

مراجعه به ما رایگان است و بدیهی است که ما موظف به رازداری هستیم.

آیا احساس اندوه یا استرس دارید؟
آیا آمیزش جنسیای دارید که از آن احساس ناراحتی میکنید؟
آیا نیازمند قرص اضطراری ضد بارداری هستید؟
آیا میخواهید در بارهی جنسیت ،هویت ،ضمیر با کسی صحبت کنید؟
آیا در خانوادهای هستید که شما را تهدید یا کنترل میکنند؟

برای تعیین وقت خوش آمدید:

آیا میخواهید برای بیماری منتقل شونده از آمیزش جنسی مورد آزمایش قرار گیرید؟

تعیین وقت از طریق تلفن08-590 972 53 :

آیا مشکل خشم و پرخاشگری دارید؟

تعیین وقت از طریق اینترنتwww.upplandsvasby.se/vasbyum :

آیا در بارهی چگونگی انجام کورتاژ سواالتی دارید ؟
آیا درمورد اعتیاد سواالتی دارید؟
 ...یا سواالتی در مورد چیزهای کامال متفاوتی دارید که میخواهید در بارهی آنها صحبت کنید؟

در سایت ما زمانهای مراجعهی بدون تعیین وقت قبلی و اطالعات دیگر را خواهید یافت .به
یاد داشته باشید که می توانید اطالعات بسیار خوبی در  www.umo.seپیدا کنید.
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