مرکز راهنمایی جوانان Väsby
آماده جوابگویی

به همه سواالت هستیم!

آیا درباره جنسیت ،دوست داشتن و روابط سوالی دارید؟
آیا درباره بدن و کارکرد و بیماریهای آن سوالی دارید؟
آیا میخواهید با کسی درباره مشکالت فامیلی خود صحبت کنید؟
آیا لکهای دیدهاید که میخواهید دلیل آن را بدانید؟
آیا تشویش ازدواج اجباری را دارید؟
آیا میخواهید به طور کلی درباره زندگی با دیگران گفتگو کنید؟
به آیا میخواهید از شیوه های پیشگیری از حاملگی ،استفاده کنید یا نسخه خود را تمدید کنید؟
آیا میخواهید کاندوم رایگان تهیه کنید؟
آیا احساس افسردگی یا فشار روانی دارید؟

میتوانید با ما درباره همه چیز گفتگو کنید!
ما آماده خدمترسانی به جوانانی که درباره بدن ،جنسیت و به طور کلی زندگی سوال
دارند ،هستیم .میتوانید همه سواالتی را که نمیتوانید با دوستان ،والدین یا دیگر کالن
ساالن مطرح کنید ،با ما در میان بگذارید .مهم نیست سوال شما درباره چه چیزی باشد.
ما آماده راهنمایی شما هستیم و سوال شما را جدی میگیریم.
در مرکز راهنمایی جوانان  Väsbyمیتوانید با داکتر نسائی والدی یا مشاور دیدار کنید.
مشاوران .همچنین میتوانید برای دیدار با متخصص نسائی و متخصص بیماریهای
مقاربتی نوبت بگیرید .داکتر نسائی والدی در بخش مسائل مربوط به بدن ،جنسیت و
امور جنسی به شما کمک میکند .مثالً ،میتوانیم به شما در یافتن تابلت ضدحاملگی
مناسب یا کاندوم کمک کنیم .خدمات ما همه افراد را پوشش میدهد .مشاوران ما
میتوانند به افراد نیازمند راهنمایی درباره مشکالت زندگی کمک کنند .بیشتر مطرح
کردن مشکالت با دیگران سودمند است.
ما دارای سرتیفیکت  HBTQهستیم.
مراجعه رایگان است و ما مجبور به رعایت اصول رازداری حرفوی هستیم.

آیا میخواهید آزمایش حاملگی بدهید؟
آیا رابطه جنسی احساس بدی در شما ایجاد میکند ؟
آیا به تابلت ضدحاملگی عاجل ضرورت دارید؟
آیا میخواهید با کسی درباره جنسیت یا  ،هویت ،گفتگو کنید؟
آیا در فامیلی زندگی میکنید که شما را تهدید میکند یا میترساند؟

نوبت بگیرید:

آیا میخواهید برای بیماریهای مقاربتی آزمایش شوید؟

گرفتن نوبت تیلفونی08-590972 53 :

آیا در بخش خشم و عصبانیت مشکلی دارید؟

گرفتن نوبت آنالینwww.upplandsvasby.se/vasbyum :

آیا درباره سقط جنین سوالی دارید؟
آیا درباره بدرفتاری سوالی دارید؟
 . .یا آیا مشکل دیگری دارید که بخواهید با کسی در میان بگذارید؟

در این ویبسایت زمان مراجعه حضوری اعالم و معلومات ضروری نیز ارائه شده است.
در ویبسایت میتوانید معلومات سودمندی بیابید
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