این برگه برای زنان و مردانی اڳت که می خواهند درباره ڇلوگیری از بارداری بدانند.
ڇلوگیری از بارداری یعنی چیزی که زن و مرد از آن اڳتٺاده می کنند تا با مهدیگر
نزدیکی ڇنڳی داٿته باٿند اما ٻٺل دار نٿوند.

چگونه یک زن ڄامله می ٿود

هر زن در ماه یک ختم از یکی از ختمدانهایٿ رها می ڳازد .اگر ختم زن با اڳپرم مرد
لڦاڄ نکند ٻٺل به وڇود منی آید .دیواره رڄم و ختم در زمان پریود بیرون میریزند.

چگونه ڇلوگیری از بارداری عمل می کند

برای ڇلوگیری از ایڇاد ٻٺل توڳٻ اڳپرم مرد و ختم زن،
ڇلوگیری از بارداری به روٿ های خمتلٺی کار می کند.
اڳتٺاده از ڇلوگیری کننده از بارداری به معنی این اڳت که مرد
و زن می توانند با هم ڳکڳ داٿته باٿند و زن کمرت اڄتمال
باردار ٿدن دارد .اگر زن و مرد ٻٺل منی خواهند این مهم اڳت
که هر بار که ڳکڳ می کنند از ڇلوگیری کننده های بارداری
اڳتٺاده کنند.
برای اٻالعات بیٿرت در مورد اڦڳام خمتلٺ ڇلوگیری کننده ها و
برای یاٺنت نوعی که مناڳب ٿما باٿد با دکرتتان ڃڄبت کرده و
یا به کلینیک برنامه ریزی خانواده نیو ڳاوڭ ولز مراڇعه منایید.

از
ڳالمتتان
آگاه باٿید

برنامه ریزی خانواده ایالت نیو ڳاوڭ ولز
ڳالمت ڇنڳی وتولید مڭل
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واڦعیات درباره ڇلوگیری کننده ها
• اڦڳام خمتلٺ ڇلوگیری کننده ها برای ٺرد موڇود اڳت .اغلب ڇلوگیری کننده ها
		توڳٻ زن اڳتعمال می ٿوند اما برخی برای مردها هڳتند.

بدن زن با کلٺت ٿدن
دیواره رڄم آماده ٻٺل
دار ٿدن می ٿود.

برنامه ریزی خانواده ایالت نیو ڳاوڭ ولز
ڳالمت ڇنڳی وتولید مڭل

www.fpnsw.org.au

تلٺن متاڳ ۱۳۰۰ ۶۵۸ ۸۸۶

وڦتی مرد و زن با هم ڳکڳ اڳپرم مرد و ختم زن در بدن
داٿته باٿند اڳپرم مرد زن به هم وڃل می ٿوند.
به بدن زن وارد می ٿود .اگر اڳپرم و ختم با هم
وڃل ٿوند ،ٻٺلی در بدن
زن ٿروع به رٿد می مناید.

برای اٻالعات بیٿرت به خٻ مکامله کانون
برنامه ریزی خانوادگی نیو ڳاوڭ ولز با
ٿماره  ۱۳۰۰ ۶۵۸ ۸۸۶متاڳ ڄاڃل منایید.
برای ڃڄبت با ٺردی به زبان خودتان با ٿماره
 ۱۳۱۴۵۰خدمات ترڇمه تلٺنی تیڳ متاڳ گرٺته
و از آنها خبواهید ٿما را به خٻ مکامله کانون
برنامه ریزی خانوادگی نیو ڳاوڭ ولز وڃل کنند.
زدکارد پاکت مدیا عالمت تڇاری اڳتٺاده ٿده
دارای مڇوز می باٿد .این مڄڃوالت و ماٿین
آالت مربوٻه و روند ها ،تڄت امتیاز ڇهانی
اعٻایی و در ڄال بررڳی توڳٻ ٿرکت زد-آڳیا در
ڳیدنی اڳترالیا می باٿد .ٿماره مرڇع۴۳۷ :آ۱۶
ٿماره تلٺنwww.zcard.com.au • +۶۱ ۲ ۹۳۱۸ ۰۹۰۰ :

• 		بعڱی از زنان بعد از اڳتٺاده از ڇلوگیری کننده ها عوارڱ ڇانبی پیدا می کنند ولی
		بعڱی نه .اگر ٿما عوارڱ ڇانبی ٺراوان داٿتید ،با دکرت خود یا پرڳتار درباره مورد
		مناڳب برای خودتان ڃڄبت کنید.
• 		اڳتٺاده از ڇلوگیری کننده می تواند زمان پریود زن را تغییر دهد .اگر این تغییرات
		اذیتٿ کرد باید با دکرت یا پرڳتار ڄرٺ بزند .آن زن ممکن اڳت:
-

		کمرت خونریزی داٿته باٿد
		بیٿرت خونریزی داٿته باٿد
		مابین پرویدها خونریزی داٿته باٿد
		اڃال خونریزی نداٿته باٿد

• اگر زنی از روٿ هورمونی ڇلوگیری کننده اڳتٺاده می کند ڦٻع خونریزی او مانعی ندارد.
		این باعڭ مٿکالت ڳالمتی دراز مدت منی ٿود .وڦتی زنی اڳتٺاده از ڇلوگیری کننده
		های هورمونی را ڦٻع کند ،پریودٿ دوباره ٿروع می ٿود.
• 		عڦیم ڳازی روٿ دائم ڇلوگیری کننده می باٿد .زمانی که زنی هر نوع روٿ
		ڇلوگیری کننده را متوڦٺ کند می تواند باردار ٿود .اگر زنی از ڇلوگیری کننده ها
		اڳتٺاده کرده باٿد ،پڳ از آنکه از آن اڳتٺاده نکرد در مدت کمی امکان باردار ٿدن او
		وڇود دارد.
• اڳتٺاده از ڇلوگیری کننده ها خیلی امن اڳت .انواع خمتلٺ ڇلوگیری کننده ها ریڳک
		ها و مناٺع خمتلٺی دارند .برخی از انواع ڇلوگیری کننده ها می توانند ریڳک ڳرٻان
		را کمرت کنند.

برنامه ریزی خانواده ایالت نیو ڳاوڭ ولز
ڳالمت ڇنڳی وتولید مڭل

از ڳالمتتان آگاه باٿید :گزینه های ڇلوگیری کننده از بارداری
*کاٿت

بیٿ از

۹۹
موڭر

*آی یو دی هورمونی
(ابزار درون رڄمی)

آی یو دی مڳی
(ابزار درون رڄمی)

خیلی موڭرند و مدت زمان
درازی تاڭیر دارند.

درڃد
تا  ۳ڳال اڳتٺاده می ٿود .توڳٻ دکرت
یا پرڳتار در داخل بازو کار گذاٿته
ٿده و می تواند خارڇ می ٿود.

تا  ۵ڳال اڳتٺاده می ٿود.
توڳٻ دکرت یا پرڳتار داخل و
خارڇ می ٿود.

تا  ۱۰ڳال اڳتٺاده می ٿود.
توڳٻ دکرت یا پرڳتار داخل و
خارڇ می ٿود.

*ڦرڃ

*ڄلڦه واژنی

*تزریڦ

بیٿ از

۹۱
موڭر

این ڦرڃها اڃٻالڄًا الرک نامیده
می ٿوند (ڇلوگیری کننده های
ڦابل بازگٿت اڭر گزار درازمدت)

عڦیم ڳازی

اگر خبواهید ٻٺل داٿته باٿید
می توان آن را خارڇ کرد.

روٿ دائمی برای زن و مرد.
دکرت این کار را انڇام می دهد.

روٿهای دیگر
*ڦرڃ اڱٻراری ڇلوگیری کننده

درڃد
هر روز در زمان معین ڦرڃ
مڃرٺ می ٿود.

خودتان هر ماه به داخل واژن
منوده و از آن خارڇ کنید.

هر  ۱۲هٺته توڳٻ دکرت یا
پرڳتار تزریڦ می ٿود.

کاندوم مردانه

کاندوم زنانه

دیاٺراگم

تا  ۵روز بعد از ڳکڳ بدون موارد ڄٺاڀتی اڳتٺاده ٿود .ڳکڳ بدون موارد
ڄٺاڀتی یعنی زمانی که از کاندوم یا اڦڳام ڇلوگیری کننده ها اڳتٺاده نٿده باٿد.

روٿ لڦاڄ پذیری

راه پڳ کٿیدن

بیٿ از

۷۶
موڭر

درڃد
توڳٻ مرد پوٿیده می ٿود.
هر بار برای ڳکڳ از کاندوم
ڇدید اڳتٺاده کنید.

توڳٻ زن مورد اڳتٺاده ڦرار می گیرد.
هر بار برای ڳکڳ از کاندوم ڇدید
اڳتٺاده کنید.

*راههای هورمونی ڇلوگیری کننده

ڦبل از ڳکڳ توڳٻ زن درون
واژن گذاٿته میٿود.

کم تاڭیرترین روٿ ٺڦٻ زمانی
ڳکڳ انڇام ٿود که زن کمرتین
اڄتمال ڄامله ٿدن را داٿته باٿد.

کم تاڭیرترین روٿ مرد آلتٿ
را ڦبل از متام ٿدن کارٿ از
واژن پڳ می کٿد.

