عيادة األحداث واليافعين في فاسبي
نحن

رحب بجميع األسئلة!
ن ّ

هل لديك أسئلة عن الجنس والحب والعالقات؟
هل لديك أسئلة عن الجسم وكيف يبدو وكيف يعمل؟
هل تريد التحدث مع شخص عن وضعك في البيت؟
هل لديك بقع تريد أن تفحصها؟

هل تخشين أن يتم تزويجك باإلكراه؟
هل تريد أن تتحدث مع شخص عن الحياة بشكل عام؟
هل تفكرين بالبدء في استخدام إحدى وسائل منع الحمل؟
هل تريد الحصول على عوازل مطاطية مجاناً؟
هل تشعر بأنك مكتئب أو مضغوط؟

هل تريدين إجراء فحص الحمل؟

يمكنك أن تتحدّ ث عن كل شيء معنا!
نحن موجودون هنا من أجل اليافعين الذين لديهم تساؤالت حول الجنس والحياة بشكل عام.
ويمكنك لدينا أن تطرح جميع األسئلة التي ال تريد أن تطرحها مع أصدقائك أو والديك أو
البالغين اآلخرين .ليس هناك سؤال ال يمكن طرحه .ونحن موجودون هنا لكي نقدّم الدعم
لك ،ونحن نأخذك على محمل الجدّ.
في عيادة األحداث واليافعين في فاسبي يمكنك أن تلتقي بالقابالت والمرشدين االجتماعيين.
كما يمكنك حجز موعد لزيارة أخصائي األمراض النسائية وأخصائي األمراض التناسلية.
ونحن القابالت نساعدك في األمور التي تتعلق بالجسم والجنس (من حيث الذكورة
واألنوثة) وبالحياة الجنسية .على سبيل المثال ،نرشدك إلى الطريق الصحيح الستخدام
وسائل منع الحمل أو العازل المطاطي .وتوجد أمور تناسب كل فرد على حدة .ونحن
المرشدون االجتماعيون نساعدك إن كنت بحاجة إلى شخص تتحدث معه أو تناقش معه
األمور الصعبة في الحياة .وغالبا ً ما تشعر بالراحة عندما تتبادل األفكار مع شخص حيادي.
نحن الذين نعمل هنا حائزون على دبلوم في المسائل المتعلقة بالمثليين وثنائيي الجنس
والمتحولين جنسيا ً وغير محدّدي الجنس (.)HBTQ
السر.
مجانية ،وطبعا ً نحن نلتزم بواجب كتمان
ّ
الزيارة إلينا ّ

هل لديك عالقة جنسية تجعلك ال تشعر بارتياح بسببها؟
هل تحتاجين إلى أقراص منع الحمل الطارئة؟
هل تريد التحدّث مع شخص عن الجنس (من حيث الذكورة واألنوثة) ،الهوية ،والضمائر؟
هل تعيش في أسرة تهددك أو تتح ّكم بك؟

نرحب بك لتحجز موعداً:

هل تريد أن تفحص نفسك من العدوى التي تنتقل عن طريق التواصل الجنسي؟

عن طريق الهاتف08-590 972 53 :

هل لديك مشكلة في التعامل مع الغضب والعدوانية؟

عن طريق اإلنترنتwww.upplandsvasby.se/vasbyum :

هل لديك أسئلة عن كيفية إجراء اإلجهاض؟
هل لديك أسئلة عن اإلدمان؟
 ...أم أنك تف ّكر بأمور مختلفة تماما ً وتريد التحدّث عنها؟

تجد في موقعنا اإللكتروني أوقات الحضور بدون موعد مسبق ومزيداً من المعلومات.
تذ ّكرْ أنك تجد معلومات جيدة جداً في الموقعwww.umo.se :

y Ungdomsmottagning

Arabiska
اللغة العربية

ägen 84 A, Upplands Väsby

هنا تجد عيادة األحداث واليافعين في فاسبي
Här hittar du Väsby Ungdomsmottagning

Dragonvägen 84 A, Upplands Väsby :عنوان الزيارة
Besöksadress: Dragonvägen 84 A, Upplands Väsby

!نر ّحب بجميع األسئلة
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 اتصل بنا،إليناHar
زيارتك
المقرّ ات قبل
لديك أسئلة حول
:الوصول إلينا
إمكانية
Tillgänglighet:
du frågor
om lokalerna
införكانت
dittإذاbesök
så
kontakta
ossالحجز
via mail
eller
telefon.
Ellerطريق
skrivعنi webbokningen
attعن طريق
عن طريق
لنا عند
اكتب
 أو.الهاتف
البريد اإللكتروني أو
du vill bli kontaktad.
.اإلنترنت بأنك تريدنا أن نتصل بك

upplandsvasby.se ••08-590
0000
upplandsvasby.se
08-590970
970
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