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 کلینیک جوانان

سالگی نگذاشته اید در خدمت تان  12سالگی تا زمانی که شما پا به  21کلینک جوانان )والنتونا(از سن 

 قرار دارد. ما رازداری وظیفوی داشته و مالقات با ما نیز رایگان است.

 نزد ما شما میتوانید از جمله در باره مسائل ذیل صحبت نمایید:

  روابط تان،اعتماد به نفس،افسردگی،نگرانی،اضطراب،خودآزاری یا آسیب به طور مثال در باره

 رساندن به خود،مشکالت پیرامون مسائل ناموس داری،ظلم و بیداد و یا اگر حالت تان خوب نباشد،
 در مورد مشکالت جنسی کمک دریافت کنید 
 .در باره وسایل جلوگیری از حاملگی صحبت نموده کمک دریافت کنید 
 م انسان،حاملگی،امراض جنسی و مقاربتی سوال نمایید و همچنان آزمایشات را نیز در باره جس

 انجام بدهید. 
 .کاندوم و تابلیت یا قرص های عاجل ضدحاملگی را بدست آورید 

ما که در اینجا ایفای وظیفه می کنیم قابله ها،مشاورین امور اجتماعی،روانشناس،متخصص امراض نسایی یا 

 یا داکتر امراض دستگاه تناسلی میباشیم. Venereologزنانه و 

 بدون ریزرف کردن وقت مالقات

شام شما میتوانید  6بعد از ظهر تا  2در روز های چهارشنبه بدون ریزرف کردن وقت مالقات، از ساعت 

آزمایشات امراض جنسی را انجام بدهیدو یاآزمایش حاملگی را اجرا کنید.همچنان هرگاه شما در گذشته تابلیت 

ا قرص های ضدحاملگی را نزد ما دریافت کرده باشید و اکنون نمی خواهید نوع قرص ها را تبدیل ی

 کنید،میتوانید نسخه جدیددریافت کنید. 

 جهت پرسیدن سواالت و اجرای امورات دیگر لطفاَ برای مالقات وقت ریزرف کنید.

 ریزرف کردن وقت برای مالقات

به ما  570-0018855وقت ریزرف کنید میتوانید به تیلفون شمارههرگاه خواسته باشید از طریق تیلفون 

زنگ بزنید. اگر ما نمی توانیم به تماس تیلفونی تان جواب بگویم،نام و شماره تیلفون خود را بگذاریید. ما به 

 زودترین فرصت به شما زنگ میزنیم.

یلفون تان با ما در تماس شوید. ما برای همچنان شما میتوانید با فرستادن یک اس ـ ام ـ اس حاوی نام و شماره ت

 تان زنگ میزنیم.

 Minaجهت مالقات قابله، مشاور امور اجتماعی و روانشناس میتوان در انترنیت مستقیماَ از طریق 
vårdkontakter .وقت ریزرف نمود 

 اوقات کار

 روز های دوشنبه تا جمعه برای مالقات های از قبل ریزرف شده. 

 شام های چهارشنبه تا ساعت هشت شب برای مالقات های از قبل ریزرف شده. 

 شام. 6بعد از ظهر تا  2مالقات بدون وقت از قبل ریزرف شده: چهارشنبه ها از ساعت 

http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Vallentuna-Ungdomsmottagning-Vallentuna/
http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Vallentuna-Ungdomsmottagning-Vallentuna/
http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Vallentuna-Ungdomsmottagning-Vallentuna/
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 (/داکتر برای پسرهاVenereologداکتر امراض دستگاه تناسلی)

در مورد آنها سوالی دارید،او میتواند شما را  هرگاه شما باآلت تناسلی و یا بیضه های تان مشکلی دارید و یا

 4کمک کند. داکتر امراض دستگاه تناسلی معموالَ هر دو هفته یک بار به روز های چهارشنبه از ساعت 
شام در کلینیک جوانان حضور دارد. برای اطمینان خاطر بهتر است وقت مالقات بااو را از قبل  6عصر تا 

 ریزرف نمایید.

HBT تصدیق شده 

میباشد. به این معنی که ما در اینجا به شکل  HBTکلینیک جوانان در )والنتونا( یک مرکز تائید شده 

ستراتیژیک با سواالتی پیرامون حقوق افراد همجنسگرا،دو جنسگرا،تراجنس)یعنی کسی که به کمک عملیات 

جاد یک محیط خوب کاری جراحی جنسیت خود را تغییر داده است(به هدف ارائه پذیرش محترمانه آنها و ای

به  certifiering.se-HBTبرای کارمندان، کار میکنیم. برای دریافت معلومات بیشتر در باره

RFSL:s webbplats .مراجعه نمایید 

 سال عمر دارید 12که بیشتر از برای شما 

شما برای رهنمایی و مشوره در باره مواد جلوگیری از حاملگی،آزمایش امراض جنسی یا مقاربتی و همچنان 

 مراجعه نمایید.  sexSäkrareپاسخ به سواالت پیرامون مسائل جنسی، میتوانید به 

 معلومات مزید

8877 Vårdguidens webbplats ویب سایت مشورت های صحی 

 

http://www.rfsl.se/?p=4960
http://www.rfsl.se/?p=4960
http://www.sakraresex.se/Mottagningar/Vart-gar-jag-som-ar-23/
http://www.1177.se/

