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این ورڦه معلوماتی ڇهت مردان و زنانی می باٿد که درباره وڳایل ڇلوگیری ازڄاملگی معلوماتی 
کڳب کرده می خواهند. وڳیله ڇلوگیری از ڄاملگی چیزی اڳت که یک زن و مرد زمانی که 
خبواهند نزدیکی ڇنڳی داٿته باٿند بدون آنکه ڃاڄب ٻٺل ٿوند از آن اڳتٺاده می منایند. 

ڄڦایڦی در باره ڇلوگیری از ڄاملگی 
 •  انواع خمتلٺی از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی موڇود می باٿد که یک ٿخڃ از آنها اڳتٺاده کرده 

   میتواند .غالب وڳایل ڇلوگیری از بارداری توڳٻ زنان مورد اڳتٺاده ڦرار می گیرند اما بعڱی 
  ازانواع آن توڳٻ مردان مورد اڳتٺاده واڦع می ٿوند.

 •  بعڱی از زنان هنگام اڳتٺاده از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی دچار عوارڱ ڇانبی می گردنند و 
   بعڱی منی گردنند. در ڃورت داٿنت عوارڱ ڇانبی بیٿ از اندازه درباره ٻریڦه مناڳب 

  ڇلوگیری از ڄاملگی برای خودتان با دکرت یا نرڳ خود مٿوره منایید.
 •  اڳتٺاده از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی می تواند باعڭ ایڇاد تغییر در عادات ماهانه یک زن ٿود. 

   در ڃورتیکه این تغییرات باعڭ ڳلب آڳایٿ ٿود الزم اڳت تا ایٿان با داکرت یا نرڳ خود مٿوره 
  مناید. او ممکن موارد ذیل را داٿته باٿد: 

-  خونریزی کمرت   
-  خونریزی بیٿرت  

-  خونریزی مابین عادات ماهانه  
-  خونریزی نداٿته باٿد   

 •  اگر زنی از یکی از ٻریڦه های هورمونی ڇلوگیری از ڄاملگی اڳتٺاده می مناید ڦٻع ٿدن عادات 
   ماهانه او ٻبیعی می باٿد. این امر منڇر به ایڇاد مٿکالت ڃڄی دراز مدت خنواهد ٿد. 

   زمانی که زن اڳتٺاده از ٻریڦه های هورمونی ڇلوگیری از ڄاملگی را متوڦٺ مناید عادات ماهانه 
  او دوباره ٿروع خواهد ٿد. 

 •  عڦیم ڳازی یک ٻریڦه دائمی ڇلوگیری از ڄاملگی می باٿد. زمانیکه یک زن هر نوع ٻریڦه دیگری 
   از ڇلوگیری از ڄاملگی را متٺوڦٺ ڳازد او ڄامله ٿده می تواند. در ڃورتیکه یک زن از وڳایل 

   ڇلوگیری از ڄاملگی اڳتٺاده کرده اڳت ڄڳب معمول پڳ از متوڦٺ ڳاخنت اڳتٺاده از این وڳایل 
  ڄامله ٿدن برای او ڳخت تر منی گردد. 

 •  اڳتٺاده از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی مڃون می باٿد. اڦڳام خمتلٺ وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی خٻرات 
  و مزایای متٺاوتی دارند. بعڱی از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی خٻرابتال به کانڳر را کاهٿ می دهند. 

ڇلوگیری از بارداری به چه ٻریڦی ڃورت می گیرد 
ڇلوگیری از بارداری به ٻریڦه های خمتلٺ ڃورت می گیرد تا از 

بوڇود آمدن ڇنین توڳٻ ختمک زن و اڳپرم مرد ڇلوگیری مناید. 
اڳتٺاده از وڳایل ڇلوگیری از بارداری به این معنی می باٿد که زن 

و مرد می توانند نزدیکی ڇنڳی داٿته باٿند و اڄتمال ڄاملگی زن کمرت می 
گردد. بڳیار مهم اڳت که اگر زن و مرد ڦڃد ڃاڄب ٻٺل ٿدن را ندارند 

مهیٿه هنگام نزدیکی ڇنڳی از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی اڳتٺاده منایند. 
برای دریاٺت معلومات مزید درباره نڄوه عمل انواع خمتلٺ وڳایل 

ڇلوگیری از ڄاملگی یا آگاهی درباره نوعی از وڳایل ڇلوگیری از ڄاملگی 
که برای ٿما مناڳب می باٿد با داکرت خود مٿوره منایید یا به یک 

کلینیک پالن ٺامیلی NSW مراڇعه کنید.

ڇهت دریاٺت معلومات مزید لٻٺا با خٻ 
تلٺونی پالن ٺامیلی NSW با منرب 886 658 1300 

به متاڳ ٿوید.
ڇهت ڃڄبت با ٿخڃی به لڳان خودتان ابتدا 
با مرکز خدمات ترڇمانی )TIS( با منرب 450 131 
به متاڳ ٿده و از آنها خبواهید تا ارتباٻ ٿما با 
خٻ تلٺونی پالن ٺامیلی NSW را برڦرار منایند. 

یک زن چٻور ڄامله می گردد

بدن یک زن با اٺزایٿ 
ڱخامت الیه درونی رڄم 
برای ڇنین آماده می گردد.

یک زن ماهانه یک ختمک از یک ازختمدانهای خود آزاد می ڳازد . در ڃورتیکه ختمک یک زن 
و اڳپرم یک مرد با هم ترکیب نٿوند ڇنینی بوڇود خنواهد آمد. الیه درونی رڄم وختمک 

هنگام عادت ماهانه از بدن زن خارڇ می گردند.

زمانی یک زن و مرد نزدیکی 
ڇنڳی دارند اڳپرم مرد داخل 
بدن زن وارد ٿده می تواند.

اڳپرم مرد و ختمک زن در 
داخل بدن زن به هم پیوڳته 

می توانند. در ڃورت به 
هم پیوڳنت اڳپرم و ختمک 

ڇنینی در داخل رڄم زن 
ٿروع به رٿد می مناید.
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*دوای ڱد ڄاملگی زیر ڇلدی 
)ایمپلنت(

پوڦانه )کاندوم( مردانه

*گولی ڱد ڄاملگی

*وڳیله داخل رڄمی 
هورمونی )آی. یو. دی(

پوڦانه )کاندوم( زنانه

*ڄلڦه درون مهبل

 وڳیله داخل رڄمی مڳی 
)آی. یو. دی(

دیاٺراگم

ٻریڦه های دیگر *پیچکاری برڱد ڄاملگی
*گولی عاڇل ڱد ڄاملگی

عڦیم ڳازی 

برای مدت تا 3 ڳال اڳتٺاده منایید. 
توڳٻ یک داکرت یا نرڳ زیر ڇلد بازو ڦرار 
داده می ٿود و از آن خارڇ می گردد. 

 توڳٻ یک مرد اڳتٺاده می گردد. 
هر زمانی که نزدیکی ڇنڳی دارید از 

یک پوڦانه تازه اڳتٺاده نـمایید. 

گولی باید بٻور روزانه و هم زمان 
مڃرٺ ٿود.

برای مدت تا 5 ڳال اڳتٺاده منایید. 
توڳٻ یک داکرت یا نرڳ درون رڄم ڦرار 
داده می ٿود و از آن خارڇ می گردد.

 توڳٻ یک زن اڳتٺاده می گردد. 
هر زمانی که نزدیکی ڇنڳی دارید از 

یک پوڦانه تازه اڳتٺاده نـمایید. 

خودتان هر ماه یکبار آن را درون 
مهبل خود ڦرار داده و خارڇ ڳازید.

برای مدت تا 10 ڳال اڳتٺاده منایید. 
توڳٻ یک داکرت یا نرڳ درون رڄم ڦرار 
داده می ٿود و از آن خارڇ می گردد. 

پیٿ از نزدیکی ڇنڳی توڳٻ زن در 
درون مهبل ڦرار داده می ٿود.

پیچکاری هر 12 هٺته یکبار توڳٻ 
داکرت با نرڳ. 

 برای مدت تا 5 روز پڳ از نزدیکی ڇنڳی بدون مڄاٺڀت اڳتٺاده منایید. 
 نزدیکی ڇنڳی بدون مڄاٺڀت زمانی اڳت که از پوڦانه )کاندوم( یا وڳایل 

ڇلوگیری از ڄاملگی دیگر اڳتٺاده نٿده اڳت. 

ٻریڦه عمل دائمی برای زن 
و مرد. اینکار توڳٻ یک داکرت 

انڇام می گردد. 

این اڦڳام وڳایل ڇلوگیری از 
ڄاملگی LARC )وڳایل ڇلوگیری از 
ڄاملگی دراز مدت ڦابل برگٿت( 

نامیده می ٿوند. 

 این وڳایل بڳیار موڭر بوده 
وبٻور دراز مدت کار می کنند. 

درڃورتیکه ڦڃد داٿنت ٻٺل را 
دارید آنها را خارڇ ڳاخته می توانید. 

نزدیکی منڦٻعٻریڦه های باروری

غیر موڭرترین ٻریڦه داٿنت 
نزدیکی ڇنڳی تنها زمانی که 
اڄتمال ڄاملگی زن کمرت اڳت.

غیر موڭرترین ٻریڦه مرد آله 
 تناڳلی خود را پیٿ از انزال 
از مهبل زن خارڇ مناید. 

ڃڄت خود را بٿناڳید: گزینه های ڇلوگیری از ڄاملگی
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