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دەتوانی لە نامیلکەی  UASCدا زانیاریی
زیاتر سەبارەت بە بەرگرتن لە سکپڕی و
تەندروستی سێکسی وەربگریت

سەرەتایەک سەبارەت بە تەندروستیی سێکسی

ڕەزامەندیی

سێکس و پەیوەندیی سێکسی دەتوانێت بە بابەتێکی کەسی و و تایبەت دابرنێت و هەندێکامن
لەوانەیە لە کاتی باس کردنی ئەم بابەتەدا شەرم دامان بگرێت و بە المانەوە کارێکی دژوار بێت
لەبارەیەوە قسە بکەین .بەاڵم سێکس بەشێکی رسوشتی ژیانە و دەبێ هەموومان لە توانامان
دابێت کە لە پەیوەندییەکی سێکسی ئەرێنی ،بەختەوەر و تەندروست چێژ وەربگرین ،بەاڵم
بەمەرجێک ئامادەییامن تێدا هەبێت و پەیوەندییەکە لە دژی یاسا نەبێت .

هەر کەسێک کە بەشداری لە چاالکییەکی سێکسیدا
دەکات ،پێویستە ڕەزامەندیی خۆی دەرببڕێت .لە بەریتانیا
تەمەنی هەرە کەم بۆ دەربڕینی ڕەزامەندیی  ١٦ساڵییە .پەیوەندیی
سێکسی لەگەڵ کەسێک کە ڕەزامەندیی خۆی دەرنەبڕیوە،
تەنانەت ئەگەر پەیوەندیت لەگەڵی هەبێت یان وەکو ژن و مێرد
بەیەکیشەوە بژین ،کارێکی نایاساییە :ئەمە بە تاوان دادەنرێت .

لە بەریتانیادا ،گەنجی وەک تۆ ،زانیاری پێویست لەبارەی
سێکس و پەیوەندیی سێکسی لەرێگەی خێزانەکانیان
و هەروەها لە قوتابخانەکانیان وەردەگرن .ئەوان
سەبارەت بە خۆپاراسنت لە تووش بوون بە نەخۆشییە
سێکسییە گواسرتاوەکان و چۆنیەتی بەرگرتن لە سکپڕی
نەخوازراو بە کەڵک وەرگرتن لە کەرەسەی بەرگری کردن
لە سکپڕی زانیاریی پێویست وەردەگرن .بیرۆکەی ئەم
کارە لەوەوە هاتوە کە گەنجان پێش ئەوەی لەڕووی
سێکسییەوە چاالک بن لەبارەی ئەم شتانەوە زانیاری
وەربگرن .ئێمە پزیشک و پەرستاری پسپۆڕمان هەیە کە
دەتوانن یارمەتیت بدەن ئاگات لە تەندروستی سێکسیی
خۆت بێت .ئەم یارمەتییە بێ بەرامبەر و تایبەتە بە
واتایەکی تر ،ئەو پەرستار یان پزیشکەی دەچیتە
الی ،ئەو بابەتەی لەگەڵیدا باس دەکەیت بۆ
کەس ناگێڕێتەوە ،بە مەرجێک لەو بڕوایەدا
نەبێت کە بەهۆی کردەوەکەت لەوانەیە
مەترسی لەسەر بێت ئازارت پێ
بگات یاخود لەوانەیە کەسێکی
تر ئازار بدەیت .دەتوانیت
لە رێگەی کلینیکەکانی
تەندروستیی

سێکسی ،یارمەتی و چارەسەری بێ بەرامبەر و بە
شێوەیەکی تایبەتی وەربگریت ،ئەو کلینیکانە لە هەموو
گەڕەکێکی بەریتانیادا هەن .هەروەها دەتوانی لەگەڵ
یاخود پزیشک یان پەرستاری ) (GPپزیشکی گشتی خۆت
تایبەت بە منداڵی ژێر چاودێریش قسە بکەیت .بۆ
زانیاری زیاتر بڕوانە ماڵپەڕی www.nhs.uk
هەروەها دەتوانیت بەم ژمارە تەلەفۆنە بێ بەرامبەرە
–  – 03001237123پەیوەندی بە هێڵی یارمەتی
نیشتامنیی تەندروستیی سێکسییەوە بکەیت و دەتوانیت
ئامۆژگارییان لێ وەربگریت سەبارەت بە چۆنیەتی
یارمەتی وەرگرتن لە ناوچەکەی خۆتدا .تۆ وەکو
هەرزەکارێک ،ئاساییە دۆستێکی کوڕ یان کچت هەبێت
و پەیوەندی سێکسیت لەگەڵیدا هەبێت .ئێمە لەوە تێ
دەگەین کە هەموو کەسێک وەکوو یەک بیر ناکاتەوە
و لەوانەیە خەڵکانێک هەبن بیر و بۆچوونی جیاوازیان
سەبارەت بە گونجاوبوونی کاتی دەستپێکردنی پەیوەندی
سێکسی هەبێت .گرنگ ئەوەیە هەتا هەردووال ڕازی
نەبن بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە ،نابێت هەست بکەیت
لەژێر گوشار دایت و ناشبێت گوشار بخەیتە سەر کەسی
بەرامبەرت بۆ ئەوەی پەیوەندی سێکسسێکسیت لەگەڵدا
ببەستیت .هەروەها ئاساییە ئەگەر نەتەوێت دۆستی کوڕ
یان دۆستی کچت هەبێت .

دەربڕینی ڕەزامەندیی بریتییە لەوەی کە ئێمە لەسەر شتێک
پێک دێین ،ئەمە بۆخۆی جۆرە هەڵبژاردنێکە .بەگوێرەی
یاسای کارپێکراو لە شانشینی یەکگرتوودا ،ناکرێت لە
چەندین حاڵەتدا ڕەزامەندیی دەرببڕرێت ،لەوانە
ئەگەر ئەوکەسە تەمەنی لە  ١٣ساڵ کەمرت بێت
ئەگەر ئەوکەسە نووستبێت یان لەهۆش
خۆی چووبێت
ئەگەر ئەوکەسە هەڕەشەی لێکرابێت یان
نەتوانێت بڵێت نا
ئەو ئەوکەسە نەتوانێت ڕەزامەندیی خۆی
دەرببڕێت ئەگەر بەهۆی بەکارهێنانی ماددەی
سڕکەر یان خواردنەوەی ئەلکهولەوە ئاگای
لە خۆی نەبێت
پەیوەندی سێکسی لەگەڵ هەر کەسێک کە لە یەکێک
لەم حاڵەتانەی سەرەوەدا بێت نایاساییە و دەشێت
ببێتە هۆی سزای زیندانیکردن لەسەر القەکردن یاخود
دەستدرێژی سێکسی .

بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە
www.disrespectnobody.co.uk
www.getit.org.uk

دوگمەی وەرگێران بۆ چەندین زمانی جیاواز هەیە.
هەر چەندە لە بەریتانیادا  16ساڵی تەمەنی یاسایی
پەیوەندیی سێکسییە ،خەڵکانێکی زۆر چاوەڕێ دەکەن
تەمەنیان لەوەش زیاتر بێت پاشان پەیوەندی سێکسی
دەست پێ دەکەن .تەمەنی دەربڕینی ڕەزامەندی بۆ
پەیوەندی سێکسی بۆ ژن و پیاو هەمان تەمەنە ئیرت ئەو
پەیوەندییە لەگەڵ ڕەگەزی جیاواز بێت یاخود لەگەڵ
هەمان ڕەگەزدا بێت .

