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 په فرانسه کې، دا مسله نده چې تاسو بې
 سنده یاست او/ یا تاسو پیسې نلرئ، دلته به

 تل داسې ځايونه وي چې تاسو ته ښه راغالست
 ووایی او تاسو ته او ستاسو د کورنۍ ته

 پاملرنه وکړي. دلته هغه ځایونه دي چې تاسو
 کولی شئ د خپل روغتیا پاملرنې لپاره الړ شئ،
 دا وړیا او محرم دی. هیڅ شی ته اړتیا نشته،

 .چريې چې تاسو تلل غواړئ نو ورتلل شئ

PASS
که تاسو روغتیايي بيمه نلرئ او که تاسو د ډاکټر رسه ليدو

ته اړتیا لرئ، نو تاسو کولی شئ PASS ته الړ شئ.
 دوی په ځینو روغتونونو کې موقعیت لري او د هرچا لپاره

 خالص دي. د مثال په توګه، تاسو کولی شئ.
— یو ډاکټر رسه مشوره کول.

— د وینې معاینه کول.
— درمل ترالسه کول.

— له ټولنیز کارکوونکي رسه ليدل.

CPEF
 دا د جنسیت او احساسايت ژوند پورې اړوندو ستونزو په
 لړ کې د غږيدلو، مالتړ، مخنیوي او پاملرنې ځای دی. د
 مثال په توګه، که تاسو وغواړئ نو تاسو کولی شئ چې :

— د جنسیت په اړه خپلې پوښتنې وپوښتئ.
— د حمل ضد درملنه وکړئ ترڅو ماشوم ونه لري.

— د تاوتریخوايل په اړه وغږیږئ.
— په خپله رضا رسه د امیندوارۍ ختمول.

CeGIDD
 دا یو وړیا او بې نومه ځای دی، چیرې چې تاسو کولی شئ :

— د HIV/AIDS، او د STI (د جنيس عمل له الرې
ټيسټونه  يا زيړي  او د هیپاټيټس  ناروغۍ(   څپريدونکې 

کول.
HIV څخه غوښتنه کول، د هغه خلکو د PrEP د —

 درملنه څوک چې منفي دي.
— د جنسیت په اړه معلومات ترالسه کول.

PMI
  دا د فاميل لپاره، د امیندوارو میرمنو لپاره او د

6 کلونو څخه کم عمر لري ځای  ماشومانو لپاره چې د 
 دی. په PMI کې تاسو کولی شئ، د مثال په توګه :

— د خپل ماشوم لپاره طبي تعقیب ولرئ : واکسینونه،
 وزن…

 — د جنيس روغتیا په اړه وغږیږئ : د حمل مخنیوی،
تاوتریخوالی… کورين   سکرینینګ، 

— د امیندوارۍ طبي تعقیب کول.

CMP
 که چريې تاسو د خپلو احساساتو یا هغه ستونزو په اړه

 غږیدو ته اړتیا لرئ چې تاسو وررسه مخ یاست یا مخ
 شوی ياست، نو تاسو کولی شئ CMP .ته الړ شئ.
 د عمومي ډاکټر رسه خربې کولو څخه ډډه مه کوئ

 ځکه چې هغه ستاسو سمه الرښوونه وکړي. تاسو
 کولی شئ د ځانګړو شیانو په اړه وغږیږئ لکه ستاسو

ستونزې… د خوب  تاوتریخوالی،   اندیښنه، 

 د ورځې په مهال هرکلې
 دا یوازې د ورځې په جریان کې د ښه راغالست او آرام
ځای دی. د موقعیت پورې اړوند، تاسو موندلی شئ :

— سهار ناری.
— شاور اخيستل يا المبل.

مینځل. — ځينې جامې 
— د خپلو شيانو د ايږدلو لپاره الکونه.

 ځینې وختونه امکان لري چې د ټولنیز کارمند رسه لیدنه
 وکړئ ترڅو تاسو رسه ستاسو په اسنادو کې او ستاسو د

مرسته وکړي. لیدنو کې  روغتیایی 

لپاره نورو معلوماتو   د 
Soliguide.fr هغه ویب پاڼه ده چیرې چې تاسو د 

خپلې روغتیا په اړه ګټور ځایونه موندلی شئ. دغه ځايونه 
د “درملنې کول” په برخې کې شتون لري، او وړیا دي.

 لو کوميد تاسو رسه ستاسو په روغتيا کې مرسته کولی يش :
  12 63 21 45 01، له دوشنبې تر جمعې، سهار 9:30 بجې

 -12:30 بجو پورې.

ایډز معلومايت سنټر، که تاسو کومې جنيس ستونزې لرئ د 
.0 800 840 800 : HIV-AIDS /


