
1.   ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਸੁਣੋ ਵੀ।

2.   ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 
ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਗੱਲ’ ਨਹੀਂ।

3.   ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਜਹਾ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ 
ਠੀਕ ਨਾਮ ਲਵੋ: ਜਲੰਗ, ਗੋਲੀਆਂ, 
ਅੰਡਕੋਸ਼, ਯੋਨੀ, ਭਗ, ਛਾਤੀਆਂ। 

4.   ਜਜਨਸੀ ਜਸਹਤ ਨਾ ਜਸਰਫ ਸੈਕਸ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ, 
ਬੱਜਚਆਂ, ਕੁੜੀ ਵਜੋਂ, ਮੁੰ ਡੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ 
ਹੋਣ, ਜਪਆਰ, ਜਜਨਸੀ ਹਾਵ-ਭਾਵ, 
ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਨੱਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, 
ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ਜਤਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵੱਚ 
ਵੀ ਹੈ। 

ਤੱਥ:  ਜਵਾਨੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਜਾਂ 11), ਅਤੇ ਇਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਹ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਅਦ 
ਹਵੱਚ ਵੀ)

5.   ਜਸਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ 
ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ। 

6.   ਜਸਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਉਠਾਓ। ਟੀਵੀ, ਰਸਾਜਲਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ 
ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਜਬਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ 
ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪ੍ੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੰਭਾਵੀ 
ਹਾਲਾਤਾਂ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

7.   ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਸਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 
ਨਾਲ ਜਦਓ। ਥੋੜੀ ਜਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ 
ਦੋਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ)।

8.   ਵਧੀਆ ਜਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ 
ਪਾਜਸਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਨਾ ਜਕ  
ਇਕ ਪਾਜਸਓਂ  
ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ।

ਤੱਥ: ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 50% ਨੌਜਵਾਨ ਹਜਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ 50% ਨੇ ਹਜਨਸੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰ ਦੇ।

9.   ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਬਣੋ – ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ, ਉਦਾਰ ਬਣੋ 
ਤੇ ਸੁਣੋ।

10.   ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਜਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਅਤੇ ਕਾਰ ਜਵੱਚ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ 
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

11.   ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਕ ਹਰੇਕ 
ਬੱਚਾ ਉਲਟ ਜਲੰਗੀ ਹੈ: ਲਗਭਗ 
10% ਜਨਸੰਜਖਆ ਹੀ ਇਕੋ ਜਜਹੇ 
ਜਲੰਗ ਵੱਲੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

12.   ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਕ ਜਵਾਬ 
ਜਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ 
ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ 
ਜਕ, ‘ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ 
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਕਵੇਂ 
ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੱਸਾਂਗਾ,’ ਜਾਂ ‘ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 
ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।‘

ਤੱਥ: ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਹਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਪਆਂ ਨਾਲ ਹਜਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

13.   ਬੱਜਚਆਂ ਪਤ੍ੀ ਆਪਣਾ ਜਪਆਰ 
ਜ਼ਾਜਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਭਾਂਵੇਂ ਜਕ 
ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ। 
ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 
ਕਜਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

14.   ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 
ਜਵੱਚ ਜਜਨਸੀ ਜਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ 
ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਜਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ 
ਜਤਆਰ ਹੋ ਸਕੋ।

15.   ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਜਨਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਭਾਂਵੇਂ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਜਜਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਨੰੂ 
ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

16.   ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 
ਉਮਰ ਦੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜਜਨਸੀ 
ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਜਕਤਾਬਚੇ ਤੇ 
ਜਕਤਾਬਾਂ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਕ ਸੂਨ ਹਵੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਕ ਔਫਨ ਮਾਹਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਸਹਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹਗਆ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਸੈਕਸ, ਹੈਲਥ 
ਐਡਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਟ ਲਾਟਰੋਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਹਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਹਵਕਾਸ ਉਪਰ ਆਧਾਹਰਤ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਬੱਜਚਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਜਪਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ 


