Эрүүл Харилцаа ба Бэлгийн
Амьдрал гэж юу вэ:
Дауны хам шинжтэй хүмүүс болон тэдний
гэр бүлийнхэнд зориулагдсан гарын авлага

Энэхүү гарын авлага нь Дауны хам шинжтэй хүмүүст хоорондоо болон
гэр бүл ойр дотнын хүмүүстэйгээ хоорондын харилцаа, бэлгийн амьдрал,
бэлгийн зөв эрүүл харьцаанд хэрхэн орох талаар ярицахад нь туслах
зорилттой болно. Мөн өөрсдийн эрх болон харилцан хоорондоо хэрхэн
зөвшилцөх вэ гэсэн сэдвээр ерөнхий ойлголтыг өгнө. Мөн энэхүү гарын
авлагын уншихад зориулан хялбарчилсан хувилбар манай веб хуудсан
дээр байгаа болно.
Хэрвээ танд нэмэлт мэдээлэл эсвэл зөвлөгөө хэрэгтэй байвал
гэр бүлийнхэн, нийгмийн туслах ажилтан эсвэл эрүүл мэндийн
мэргэжилтэнтэй ярилцаж болно. Энэ талаар зөвлөгөө авах үйлчилгээ нь
тухайн хүний амьдрах чадварыг сайжруулах NDIS (Үндэсний Хөдөлмөрийн
Чадвар Алдалтын Даатгалын Систем) төлөвлөгөөнд багтах боломжтой.
Энэхүү гарын авлагыг бэлтгэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө болон бусад эх
сурвалжаар хангасан Family Planning Victoria-д гүн талархлаа илэрхийлье.
Энэхүү авлагад дурдагдсан байгууллагууд нь бүгд Австралийн
байгууллагууд юм. Хэрэв та энэхүү авлагыг Австралийн гаднаас уншиж
байгаа бол өөрийн орны ижил төстэй байгууллагуудад хандана уу.
Монголын дауны хам шинжтэй иргэдийн холбоо. Хаяг: Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 15, Махатма Гандийн гудамж 28, 1-р өрөө.
E-мэйл: 321dsamongolia@gmail.com
Утас: +976-76024321, +976-99991604
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Танилцуулга
Хүн бүр байнга бусадтай ямар нэгэн харилцаанд орж байдаг. Тийм болохоор
энэ маш чухал сэдэв юм. Маш олон төрлийн харилцаанууд амьдралд байх
бөгөөд зарим харилцаа нь нөхөрлөлд суурилсан, мөн гэр бүлийн гишүүдийн
хоорондын, түүнчлэн зарим нэг харилцаа нь хайр дурлалын байх ба бэлгийн
харилцаанд орохтой ч холбоотой байж болно.
Бид ямар харилцаатай байгаагаасаа хамааран хүмүүстэй өөр өөрөөр харилцдаг.
Тухайлбал бид найзтайгаа уулзаад найзыгаа тэвэрдэг бол даргатайгаа уулзаад
гар барин мэндчлэх жишээтэй.
Бусад хүмүүстэй хэрхэн зөв харилцаатай байх талаар ойлголттой байх нь чухал
юм. Үүний нэг нь бусдыг хүндлэх, мөн бусдаар хүндлүүлэх юм. Зөв харилцаа гэж
юу болохыг, мөн харилцаа болж өгөхгүй бол юу хийх ёстойг мэдэх хэрэгтэй. Мөн
хүмүүс зөвшилцлийн тухай ойлгож байх нь чухал юм.
Энэхүү гарын авлага нь эдгээр бүх сэдвүүдийн талаар мэдээлэл олгох болно.
Таны гэр бүлийнхэн болон нийгмийн туслах ажилчид эдгээр мэдээллийг олж
мэдэхэд тань танд туслах болно. Энэхүү гарын авлага нь танд бусадтай хэрхэн
харилцах талаар өөрийн найз нөхөд эсвэл гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцахад тань
туслах болно.
Харилцаа нь олон янз байдаг гэдгийг мэдэж байх нь чухал. Энэ нь таныг аюулгүй
байхад тусална. Энэ нь танд зөв, бурууг мэдэхэд тусална. Мөн хэн нэгэн таныг
болон таны сонголтыг хүндлэхгүй байгаа мэт санагдвал хаанаас хэрхэн тусламж
эрэхийг олж мэдэхэд тусална.
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Хүн бүрийн мэдвэл зохих чухал
ойлголтууд
Бүх харилцаан д зөвшилцөл, харилцан ойлголцол,
хүндэтгэл болон тэгш байдал байх ёстой
Бүхий л харилцаанд зөвшилцөл, харилцан ойлголцол, хүндэтгэл болон тэгш байдал
байх нь чухал. Энэ нь хүмүүст тэд аюулгүй, үнэ цэнэтэй ба чухал гэдгээ мэдрэхэд
тусална.
• Зөвшилцөл гэдэг бол ямар нэгэн зүйл болохыг хүлээн зөвшөөрсөн нэгэн төрлийн
зөвшөөрөл юм. Та хэзээ ч хүсээгүй зүйлээ хийх албадлага, дарамт мэдрэх ёсгүй.
Ямар нэгэн зүйл болохыг та хүсэхгүй бол зөвшөөрөл өгөхгүй байх та бүрэн
эрхтэй.
• Харилцан ойлголцол бол бид өөрсдийн хэлэх гэсэн зүйлээ хэн нэгэнд дамжуулах
арга зам юм. Та ярьж, мөн өөрийн арга барилаар тухайлбал дуу авиа гарган
харилцан ойлголцож болно. Түүнчлэн биеийн хэл нь харилцан ойлголцлын нэг
чухал хэсэг юм. Жишээ нь, хэн нэгэн ‘’Би зүгээрээ’’ гэж хэлэхэд та түүний уйлж
байгаа, мөн таниас нүүр буруулж байгаагаар нь түүний гомдсоныг нь мэдэж болно.
• Хүндэтгэл бол ямар нэгэн зүйлд болон хэн нэгэнд хандах эсвэл түүний талаар
бодох бодол юм. Та эелдэг мөн энэрэнгүй байжтухайн хүнийг хүндэтгэж буйгаа
үзүүлдэг.
• Тэгш байдал гэдэг нь харилцаанд хүн бүр адилхан байх гэсэн үг юм. Харилцаанд
тэгш бус байдал гэдэг нь нэг хүн нөгөөгөөсөө илүү давамгай, захирангуй байхыг
хэлнэ.

Таны Эрх
Хүн бүр өөрийн бие махбодын талаар өөрөө шийдвэр гаргах эрхтэй. Заримдаа
хүмүүс ‘’Зөвшилцөл’’ гэдэг үгийг ашигладаг. Зөвшилцөл гэдэг нь ямар нэгэн зүйл
хийхэд санал нийлэх эсвэл зөвшөөрөл олгож байна гэсэн үг.
Хүн бүр өөр өөр харилцаанд орох эрхтэй. Үүнд нөхөрлөл болон хайр дурлалын
харилцаа орж болно.
Хүн бүр харилцаандаа хүндлэгдэх эрхтэй. Та өөрийн бие махбодын талаар өөрөө
шийдвэр гаргах эрхтэй. Та хэзээ ч хэн нэгэн хэлсэн учраас хийх ёстой мэт мэдрэх
ёсгүй. Хэрвээ та ‘’Үгүй’’ эсвэл ‘’Надад эвгүй байна’’ гэж хэлвэл нөгөө хүн үүнийг
хүндэтгэх ёстой.
Хүн бүрийн эрхийг хүндэтгэх нь чухал. Та тодорхой эрхтэй байдаг шиг бусад
хүмүүст бас эрх бий. Нөгөө хүн ‘’Үгүй’’ гэж хэлэх эсвэл зөвшөөрөл өгөхгүй бол түүнд
хүндэтгэлтэй хандаж, ойлгож сонсох нь зөв үйлдэл юм.
Харилцаа эхлүүлэхэд танд нэмэлт тусламж хэрэгтэй байж магадгүй. Үүнд:
• Бэлгийн амьдралын талаарх боловсрол тухайлбал хэрхэн аюулгүй байх тухай
• Олон нийтийн болон хувийн орон зайд юу юу зохимжтой талаарх мэдээлэл
• Та тухайн харилцаанаас юу хүсэж байгаа болон юу хүсэхгүй байгаа тухайгаа итгэж
болох хүнтэй ярилцах.

4

Харилцан ярилцах асуултууд:
Зөвшилцөл гэж юу гэсэн үг вэ?
Хэрвээ таны хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлийг найз тань шахаад
байвал та яавал зохих вэ? Тухайлбал, найз тань мөнгө зээлэхийг
хүсээд харин та тэдэнд мөнгө зээлүүлэхийг хүсэхгүй бол?
Хэрвээ та хайр дурлалын харилцаатай байгаад хэн нэгнийг
үнсэхийг хүсвэл нөгөө хүн нь зөвшөөрч байгаа эсэхийг
үнсэхээсээ өмнө яаж мэдэх вэ?
Хэрвээ та хэн нэгэнтэй дотнын харилцаанд байгаад таныг хүсэхгүй
байхад хэн нэгэн таныг үнсэхийг хүсвэл та юу хийх вэ?
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Төрөл бүрийн харилцаа
Харилцаа гэдэг бол хоёр болон түүнээс дээш хүмүүсийн хоорондын холбоо юм.
Эрүүл харилцаа гэдэг нь хүмүүс бие биенийгээ хүндэтгэхийг хэлнэ. Энэ нь тэд
өөрсдийн мэдрэмжээ хуваалцан, бие биенийгээ сонсоно гэсэн үг. Хэрвээ нэг хүн
нөгөө хүнээ уурлуулах зүйл хийвэл тэд энэ байдлыг өөрчлөхийг хичээдэг. Хэн
нэгэн хүн тухайн зүйлийг хийхийг хүсэхгүй байна гэж хэлвэл нөгөө хүн нь сонсож
хүлээн авдаг.
Эрүүл бус харилцаа гэдэгт хэн нэг нь нөгөө хүнээ шархдуулан гомдоохыг хэлж болно.
Хүмүүсийн гомдох шалтгаан өөр өөр байж болно. Хэн нэг нь нөгөө хүнээ цохих эсвэл
хүсэхгүй байгаа зүйлийг нь хийлгүүлэн бие махбодид нь гэмтэл учруулж гомдоож
болно. Хэн нэг нь нөгөө хүндээ муу зүйл хэлэн сэтгэл санааг нь шархлуулан гомдоож
болно. Хэн нэг нь нөгөө хүнийхээ мөнгийг нь аван ашиглаж болно. Эрүүл бус
харилцаа найз нөхөд, найз залуу эсвэл найз охин, мөн гэр бүлийн бусад гишүүдийн
хооронд ч тохиолдож болно. Хоорондын харилцаанд нэг нь нөгөөгөө ашиглах эсвэл
бие болон сэтгэлийг нь шархлуулан гомдоохыг ‘’Хүчирхийлэл’’ гэж нэрлэдэг. Ямар ч
харьцаанд байгаа хүчирхийлэл нь хууль бус үйлдэл юм. Өөрийн эрхээ мэдэж байх,
мөн түүнчлэн аливаа хүчирхийллийг хэрхэн зохих байгууллагуудад мэдэгдэх талаар
мэдэж байх нь маш чухал юм. Өөрөө эрүүл бус зохисгүй харьцаанд орсон байгаа бол
энэ талаараа та өөрийнхөө итгэдэг хүнд даруй ярьж хэлэх нь чухал юм.
Энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл доорх мэдээлэлд багтсан байгаа.

Харилцаа яагаад чухал вэ?
Бидний эрүүл энх, аз жаргалтай байхад харилцаа чухал нөлөөтэй юм.
Харилцаанд ож байж бид өөрсдийгөө танин мэддэг бөгөөд, өөрийнхөө талаарх
үзэл болон өөрийгөө хэрхэн мэдэрч байгаагаа олж мэддэг. Мөн хамт олонд
харьяалагдан хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдрэмжийг бидэнд төрүүлдэг. Ихэнхдээ
гэр бүлээс сурсан итгэл үнэмшил болон үнэ цэнэ бидэнд бусадтай харилцаа
тогтооход маань тусалдаг.
Хэн нэгэнтэй харилцааг эхлүүлэх болон харилцаанд байхдаа, тэр хүнээс
тодорхой зарим нэг чанаруудыг та хайж байдаг. Тухайлбал, та итгэл даах,
хөгжилтэй, шударга мөн нинжин сэтгэлтэй хүнтэй найзлахыг эрмэлзэх гэх мэт.
Найз нөхдөд байх чанарууд нь ихэнхдээ хайр дурлалын харилцаанд байх ёстой
чанаруудтай адилхан байдаг.
Хүн бүр өөр өөр чанаруудыг бусдаас хайж, хүлээн авч, мөн талархан хүндэлдэг.
Ерөнхийдөө, харилцаанд байх хамгийн чухал зүйл бол хүмүүс:
• бие биедээ хүндэтгэлтэй хандах
• бие биенийгээ чухал, үнэ цэнэтэй, хайрлагдсан гэдгийг нь мэдрүүлэх.

Харилцан ярилцах асуултууд:
Найзаасаа та ямар чанаруудыг хайдаг вэ? (Тухайлбал, хөгжилтэй,
шударга, нинжин сэтгэлтэй.)
Найз залуу/найз охин болох хүнээсээ та ямар чанаруудыг хайх вэ?
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Харилцааны төрлүүд
Харилцааны ялгаатай олон төрлүүд байдаг. Үүний зарим нь:
• гэр бүлийн харилцаа
• найз нөхдийн харилцаа
• онлайн харилцаа
• хайр дурлалын харилцаа
• мэргэжлийн харилцаа.
Харилцаагаа эрүүл удаан хадгалах нь цаг хугацаа болон хичээл зүтгэл шаарддаг.
Харилцаанууд цаг хугацаа өнгөрөхөд өөрчлөгдөж болно. Зарим харилцаа улам
дотно болж зарим нь болохгүй ч байж болно. Заримдаа та найзтайгаа маргалдах
үе гарч болно. Зарим харилцаа удаан хугацаанд үргэлжилдэг бол зарим нь
богинохон байдаг.

Гэр бүл
Гэр бүл бол хоорондоо холбоотой хүмүүсийн холбоо юм. Үүнд таны ээж, аав, ах,
эгч, дүү, авга ах/эгч, нагац ах/эгч, үеэлүүд орж болно. Тэд таныг олон жил мэддэг
ба магадгүй бусад бүх хүмүүсээс ч илүү удаан хугацаанд мэддэг. Гэр бүлүүд
бусаддаа амьдралынх нь бүхий талд тухайлбал сургууль, найз нөхөд, ажил болон
харилцаанд тусалж дэмжин мэдээлэл өгдөг.

Найз нөхөд
Найз нөхөдтэй байх нь хүн бүрт чухал. Найзуудтай байх нь таныг илүү аз
жаргалтай, харилцаа холбоотой байлгана. Тэдэнтэй цагийг өнгөрөөхөд зугаатай
байж болно. Таныг гунигтай эсвэл хэн нэгэнтэй ярилцах хэрэгтэй үед ихэнхдээ
найзууд тусалдаг.
Сургууль дээр эсвэл ажил дээр та найзтай болж болно. Зарим найзуудтайгаа сүм
дээр эсвэл спортын арга хэмжээн дээр танилцдаг.
Сайн найзууд бол таны цагийг хамт өнгөрүүлэх дуртай хүмүүс юм. Найзууд
сайн болон муу цаг үед бие биедээ тусалдаг. Дауны хам шинжтэй хүмүүс
болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүмүүс янз янзын олон найз нөхөдтэй
болж болно.
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Мэргэжлийн харилцаа
Та хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ ч мөн харилцаа үүсгэдэг. Үүнийг заримдаа
мэргэжлийн харилцаа гэж нэрлэдэг. Ажил дээрх хүмүүстэй эелдэг харьцах
нь чухал. Тэдэнд хувийн зүйлээ ярих хэрэггүй. Мөн ажил дээр хүмүүстэй хэт
дотно байх эсвэл тэврэх (өөрөө зөвшөөрөөгүй л бол) хэрэггүй. Тэдэнд магадгүй
амралтын өдрөөрөө юу хийж өнгөрөөсөн тухайгаа хуваалцаж болно гэхдээ
заавал ярих ёстой биш.
Ажил дээрээ найзтай байх нь ажлыг илүү хөгжилтэй, сонирхолтой болгоход
тусална. Гэхдээ найзын харилцаа ажил дээр ажлаа хийхэд саад болохоор байж
болохгүй. Ажлын цагийг ажлаа хийж өнгөрөөн, цайны цаг болон ажлын бус
цагаар найзуудтайгаа уулзалдаж болно.

Онлайн харилцаа
Заримдаа та хэн нэгэнтэй биеэр бус онлайнaaр харилцаа үүсгэж болно. Тэдэнтэй
та сошиал медиа эсвэл вэбсайтаар дамжуулан танилцаж болно. Заримдаа таны
найз хол нүүж явахад та тэдэнтэй онлайнаар холбоотой байж болно. Заримдаа
энэ нь зөвхөн найзын харилцаа байдаг бол зарим үед хайр дурлалын харилцаа ч
байж болно.
Онлайн харилцаа нь хүмүүстэй танилцах сайхан арга боловч болгоомжтой байх
хэрэгтэй. Заримдаа хүмүүс таны мөнгийг авах эсвэл таныг ашиглах зорилгоор
өөр хүний дүр эсгэдэг. Аюулгүй байх арга замуудаас дурдвал:
• Онлайнаар болзох гэж байгаа бол итгэж болох хүнтэй ярилцаж байх
• Вэбсайт дээр хэнд ч хувийн мэдээллээ тухайлбал гэрийн хаяг, банкны
мэдээллээ өгч болохгүй. Мөн онлайнаар танилцсан хүмүүст хэзээ ч мөнгө
шилжүүлж болохгүй.
• Хүмүүс хуурамч профайл нээх боломжтой. Тухайн хүнийг яг тэр хүн гэдгийг
хэдийгээр зурагтай байсан ч мэдэх боломжгүй.
• Танихгүй хүнтэй болзохдоо ганцаараа хэзээ ч явж болохгүй.
• Өмнө нь уулзаж байгаагүй хүнтэй хэзээ ч гэртээ уулзаж болохгүй. Олон
нийтийн газар жишээ нь кафед уулзахаар товлон итгэж болох хүндээ хаашаа
явж байгаагаа хэлэх хэрэгтэй
• Хэрхэн аюулгүй байх талаар итгэж болох хүнтэйгээ ярилцаарай.
Онлайн-д аюулгүй байх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Social Media and
Online Safety guide (Сошиал Медиа болон Онлайн Аюулгүй Байдлын
талаарх гарын авлага)-aaс авч болно.

Хайр дурлалын харилцаа
Нас ахих тусам та бусад хүмүүст арай өөр байдлаар татагдаж болно. Үүнд хэн
нэгний талаар бодох эсвэл тэдэнтэй хамт цагийг өнгөрөөж байгаагаар төсөөлж
болох юм. Бид өөр орны хүмүүс, насаар ах эсвэл дүү хүмүүс, эрэгтэй эсвэл эмэгтэй
хүмүүст татагдан хайр дурлалын харилцаатай байж болно.
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Хэн нэгний талаар хайр дурлалын эсвэл бэлгийн бодлууд орж ирж болно. Энэ нь
сэтгэл хөдөлгөм, заримдаа бага зэрэг ойлгомжгүй санагдаж байж болно.
Хайр дурлалын харилцаа үүсгэх нь шинээр найзын харилцаа үүсгэж байгаатай
адилхан. Таалагдсан хүнтэйгээ илүү цагийг өнгөрөөн тэдний юунд сонирхолтой,
юугаараа надтай адилхан, тэдний үнэ цэнэ, итгэл үнэмшил болон санаа бодлыг
мэдэж авдаг. Хэн нэгэнтэй хайр дурлалын харилцаатай байх нь яваандаа бэлгийн
харилцаанд орох тухай бодол төрүүлж болно.
Хайр дурлалын харилцаанд дараах зүйлсийг анхаарна:
• хайр дурлалын харилцааг хүн бүр хүсдэг биш, эсвэл тийм харилцаанд орсон
байдаг биш
• танд таалагдсан хүн болгонд та таалагдахгүй
• хэн нэгнийг та заавал өөрийнхөө найз залуу/найз охин болгож та чадахгүй
• бид гэр бүлийн гишүүд, хүүхдүүд эсвэл амьтантай хайр дурлалын харилцаа
үүсгэдэггүй
• зарим харилцаа бүтэлгүйтэж болох ба энэ нь таны сэтгэлийг шархлуулж
магадгүй
• заримдаа хайр дурлалын харилцаа бэлгийн харилцаа болж болно гэхдээ
зөвхөн та болон нөгөө хүн үүнийг хүсч, мөн хоёулаа хүлээн зөвшөөрсөн
тохиодолд болох ёстой
• бэлгийн харилцаагүйгээр хэн нэгэнтэй дотно, ойр мэдрэмж авах олон аргууд
байдаг
• амьдралынхаа туршид олон хүнийг хайрлах боломжтой.

Харилцан ярилцах асуултууд:
Таны амьдралд чухал хүмүүсийн талаар бодон тэдэнтэй та ямар
харилцаатай болохыг ярилцаарай – гэр бүл, найз нөхөд, ажлын
хамтрагч, найз залуу эсвэл найз охин гэх мэт.
Найз нөхдийн харилцаанаас илүү хайр дурлалын харилцааг юу
үүсгэж байгааг ярилцаарай. Энэ харилцаануудын хооронд ямар
ялгаа байна вэ?
Яагаад эдгээр харилцаанууд чухал байдаг талаар ярилцаарай.
Та ирээдүйд бусадтай ямар төрлийн харилцаатай байхыг хүсч
байна вэ?
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Хайр дурлалын харилцааг хэвийн байлгах
Бүх харилцаанд зөвшилцөл, харилцан ойлголцол, хүндэтгэл болон тэгш байдал
чухал. Энэ нь хүмүүст аюулгүй, үнэ цэнэтэй ба чухал гэдгээ мэдрэхэд тусалдаг.
Хэрвээ хүмүүс бие биетэйгээ харилцаа үүсгэхээр шийдсэн бол энэ нь сайхан
мэдээ юм! Бие биенээ ойр ойрхон шалгаж харилцаагаа эрүүл хэвийн явагдаж
байгаа эсэхийг шалгаж байх нь чухал.
Зарим хөтөч асуултуудад:
• Харилцаанд байгаа хүмүүс бие биендээ хоёулаа хүндэтгэлтэй байна уу?
• Дарамт, шахалт эсвэл гэмшлээс ангид зөвшилцөл байна уу?
• Хоёулаа сэтгэл хангалуун, эерэг, адил тэгш сэтгэгдэлтэй байна уу?
• Эерэг харилцан ойлголцол байна уу? Хоёулаа өөрсдийн итгэл үнэмшил, үзэл
бодол, асуултууд болон асуудлуудаа илэрхийлж чадаж байна уу?
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Бие биенийгээ шалган ярилцаж байх нь хүн бүр өөрсдийн сэтгэгдлээ илэрхийлэх
боломжийг олгодог. Энэ нь мөн юу нь буруу гэдгийг ойлгоход тусалдаг ба
ингэснээр бусад хүмүүсийг тавгүйтүүлсэн эсвэл болохгүй байгаа зүйлээ засахыг
оролдох болно.
Харилцаанд гарч болох сэрэмжлүүлэх дохионуудыг анзаарч байх нь
чухал. Сэрэмжлүүлэх дохионууд нь ямар нэгэн зүйл болохгүй байгааг танд
хэлнэ. Харилцаанд ямар нэгэн зүйл буруу санагдвал, танд мэдэгдэх эхний
дохионуудыг анзаарч байх нь чухал (Family Planning Victoria-гийн Protective
Behaviours factsheet (Аюулгүй Сонор сэрэмжтэй байцгаая) цахим хуудастай
танилцаарай).
Харилцаанд зарим буруу үйлдлүүд байдаг
Үүнд:
• хэн нэгэн таны биед халдан өвтгөх мөн ширүүн хандах жишээ нь таныг цохих
• муу үгээр хэлэн эсвэл хашгиран танд муухай хандах
• танд хэрэгтэй байгаа асаргаа халамжийг өгөхгүй байх
• таныг хяналтандаа байлгахыг оролдох
• таны мөнгийг авах
• сошиал медиа эсвэл текст мессежээр доромжлох
• таныг хүсэхгүй байхад болон болохгүй гэж хэлсэн байхад тантай холбогдох
• зөвшөөрөл өгөөгүй байхад бэлгийн хандлагатай зүйл танд хийх
Та хэн нэгэнтэй энэ сэдвээр ярилцахыг хүсвэл 1800RESPECT (1800 737 732)
руу залгах болон текст бичих эсвэл www.1800respect.org.au цахим хуудаст
зочлоорой.

Харилцан ярилцах асуултууд:
Харилцаанд байх чухал зүйлүүд юу вэ?
Харилцаанд ямар үйлдлүүд бурууд тооцогдох вэ?
Эдгээр зүйлийн талаар ярилцах итгэж болох хүн таны хувьд хэн бэ?
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Харилцааг зогсоох
Заримдаа хүмүүсийн харилцаанаас авах мэдрэмжүүд өөрчлөгддөг. Та дахин
харилцаанд байхыг хүсэхгүй болж болно. Харилцаанд байгаа нөгөө хүн тань
харилцаагаа зогсоон зөвхөн найзууд байхыг хүсч магадгүй. Энэ бол хэвийн
зүйл. Харилцаагаа аюулгүй, эрүүл байдлаар зогсоох нь чухал. Нөгөө хүн нь
харилцаагаа зогсоохыг хүсэхэд тэд яагаад тантай хамт байхыг хүсэхгүй байгааг
та гайхаж магадгүй. Яагаад тантай хамт байхыг хүсэхгүй байгааг та асууж болно.
Гэхдээ тэд хэлэхийг хүсэхгүй байж болох ба энэ ч хэвийн зүйл юм.
Харилцаа зогсоход та гунигтай болж, уур ч хүрч магадгүй. Эсвэл баяртай, сэтгэл
тайвширч ч магадгүй. Олон янзын мэдрэмжүүд илрэх нь хэвийн зүйл.
Харилцаа зогсох үед таныг дэмжих хүмүүс байх, та өөрийн гэсэн сонирхдог
зүйлс болон хийх зүйлстэй байхад салалтыг даван туулахад хялбар байх болно.
Харилцаанд байх үедээ та гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө цагийг өнгөрүүлэн, ажил,
сургууль, өөрийн сонирхдог хоббигоо үргэлжлүүлэн хийж байх нь чухал.

Харилцааны тухай гол санаанууд
• Эрүүл харилцаа нь хүндэтгэл, зөвшилцөл, эерэг харилцан ойлголцол болон
тэгш байдал дээр суурилдаг.
• Харилцаанд байх нь бидний эрүүл мэнд, аз жаргалтай байхад чухал.
• Хайр дурлалын харилцаа нь амьдралын нэг чухал хэсэг.
• Зарим хайр дурлалын харилцаа зогсдог. Салалт их хэцүү санагдаж магадгүй.
Нөгөө хүндээ байнга хүндэтгэлтэй, сайнаар хандаж байх нь чухал.
• Хайр дурлалын харилцаанд байсан байгаагүй өөрийн хийх дуртай зүйлсээ
үргэлжлүүлэн байнга хийж байх.
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Бэлгийн амьдрал ба бэлгийн
харилцаа
Хүн бүр өөрсдийн бэлгийн амьдралаа сонирхох эрхтэй. Үүнд өөрийнхөө бие
махбодыг өөрөө сонирхох байж болно. Үүнийг гар хангалга гэж нэрлэдэг. Гар
хангалга нь хувийн орон зайд хийгддэг таны нууц үйлдэл юм.
Зөвшилцөлд хүрсэн тохиололд бэлгийн таашаалыг хамтран амьдрагч болон
бусад хүнээс авч болно.
Бэлгийн харилцаанд хүмүүс бие биетэйгээ бие махбодын хувьд ойр байж, илүү
дотно байдлаар өөрсдийгөө илэрхийлдэг.
Нөгөө хүнтэйгээ бэлгийн харилцаанд орохоос өмнө, та юу хийхийг хүсч байгаа
болон үүнд бэлэн эсэхээ бодох хэрэгтэй. Харилцаанд байгаа хүмүүс бэлгийн
замаар юу хийх эсвэл хийхгүй байхыг өөрсдөө шийдэх ёстой. Сайн харилцан
ойлголцож байх нь хоёулаа тайван тухтай байхад чухал. Өөрийнхөө юуг хүсч,
юунд дуртай байгаагаа илэрхийлэх болон нөгөө хүнийхээ хүсч байгаа дуртай
зүйлийг нь сонсох чадвартай байх нь маш чухал. Та нөгөө хүний хийхийг
хүсэхгүй байгаа зүйлийг хийхийг хүсч эсвэл нөгөө хүн таны хүсэхгүй байгаа
зүйлийг хүсч магадгүй. Ямар нэгэн зүйл болохоос өмнө хамтдаа шийдвэр гарган,
хоёулаа сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй.
Ихэнх хүмүүс өөрийнхөө эсрэг хүйсийн хүмүүст татагддаг. Тухайлбал, эрэгтэй
хүнд эмэгтэй хүн таалагдах гэх мэт. Зарим хүмүүс өөртэйгөө ижил хүйстэй
хүмүүст татагддаг. Тухайлбал, эмэгтэй хүн өөр нэгэн эмэгтэйд татагдах. Тиймээс
олон төрлийн бэлгийн амьдрал, харилцаа байдаг. Үүнийг ихэнхдээ LGBTIQ буюу
лесбиан, гомо, трансжендер гэх мэтчилэн бид гэж нэрлэдэг.
Өөрийнхөө бэлгийн амьдралыг ойлгоход танд төвөгтэй байдаг байж магадгүй. Та
өөрийн итгэж болох хүн, эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, эсвэл муж, орон нутгийн
гэр бүл төлөвлөлтийн байгууллагын ажилтантай энэ талаар ярилцаж болно.
Ямар нэгэн бэлгийн холбогдолтой зүйл хийхэд заавал зөвшилцөл байх ёстой.
Муж улс болгонд зөвшилцлийн хууль өөр өөр байдаг тул та амьдарч буй
газрынхаа хуулийг сайн ойлгох нь чухал. Зөвшилцлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Consent and The Law factsheet (Зөвшилцөл ба Хууль хуудас)ээс авч болно. Зөвшилцөл гэдэг нь та зөвшөөрөл авсан гэсэн үг. Заримдаа
хүмүүс бэлгийн үйл хийхдээ зөвшөөрч бас зөвшөөрөхгүй байж болно. Энэ бол
хэвийн зүйл. Харилцаанд орж буй хүмүүс аюулгүй гэдгээ мэдрэх нь маш чухал.
Үргэлж зөвшөөрөл асуун, хариу хэлэхийг нь хүлээж байх ёстойг санаарай.
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Хувийн болон олон нийтийн газар
Хувийн болон олон нийтийн газрын ялгаа болон ямар үйлдэл аль газар
зохимжтой гэдгийг ойлгох нь чухал.
Хувийн газар нь таны ганцаарай байх орон зай. Хувийн газар байхад хэн ч
таныг харах эсвэл сонсохгүй. Байшинд бол хаалга хаалттай мөн хөшиг хаагдсан
байх. Зарим хувийн газарт угаалгын өрөө болон хаалга, хөшиг нь хаагдсан
унтлагын өрөө орж болно. Хэн нэгэнтэй эсвэл ганцаараа хийх бэлгийн үйлдэл
үргэлж хувийн газар байх ёстой.
Олон нийтийн газарт та бусад хүмүүстэй хамт байж, та тэднийг болон тэд таныг
харж байдаг. Худалдааны төвүүд, сургуулиуд, усан сангууд болон цэцэрлэгт
хүрээлэнгүүд олон нийтийн газарт орно. Хэрвээ та хэн нэгэнтэй хайр дурлалын
харилцаанд байгаа бол түүнтэйгээ олон нийтийн газар хөтлөлцөх эсвэл
тэврэлдэх нь хэвийн зүйл.

Харилцан ярилцах асуултууд:
Олон нийтийн болон хувийн газруудын бусад ямар жишээ байж
болох вэ?
Хэрвээ олон нийтийн газар хэн нэгэн хувцасаа тайлан нүцгэлж
байвал энэ хэвийн үзэгдэл мөн үү?
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Аюулгүй байх
Харилцаанд хүн бүр өөрсдийгөө аюулгүй байлгах нь чухал. Энэ хэсэгт
зөвшилцөл, жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэлт, бэлгийн замын халдвар (БЗХ),
хүчирхийлэл, асуудлыг мэдээллэх зэрэг сэдвүүд дурдагдана.

Зөвшилцөл
Бид зөвшилцлийн талаар хэд хэдэн удаа дурьдсан гэхдээ энэ бол маш чухал зүйл
юм. Хүмүүс амьдралдаа тохиолдох зүйлд ‘Тийм’ эсвэл ‘Үгүй’ гэж хэлэх эрхтэй. Хүн
бүр бие махбодоо өөрсдөө хариуцна. Секс хийх эсвэл өөр хүний биед хүрэх бол
тухайн хүнтэй заавал зөвшилцөлд хүрсэн байх ёстой. Зөвшилцөл гэдэг нь санаа
нийлсэн эсвэл зөвшөөрсөн гэсэн үг.
Зөвшилцлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Consent and The Law
factsheet (Зөвшилцөл ба Хууль хуудас)-аас авч болно.

Секстинг
Энэ нь хүмүүс өөрийн нүцгэн зураг, бичлэгийг аван бусад хүмүүст илгээхийн
хэлнэ. Үүнийг заримдаа секстинг гэж дууддаг. Та өөрийн хувийн нууц зургийг
бусадтай хуваалцаж болохгүй.
Секстинг-д 18-с доош насны хүүхэд оролцуулсан эсвэл тухайн хүний
зөвшөөрөлгүйгээр зургийг нь оруулсан бол гэмт хэрэгт тооцогддог. Секстинг
таныг том асуудалд оруулах болно, учир нь та нэгэнт зургийг явуулсан
бол түүнд ямар ч хяналт тавих боломжгүй. Зарим хүмүүс бусдын бэлгийн
холбогдолтой зураг эсвэл видеог бусдад явуулах эсвэл харилцаагаа таслахдаа
тэдний зургуудыг бусдад явуулна гэж сүрдүүлэх тохиолдол байдаг. Энэ бол
хэзээ ч хэвийн зүйл биш. Энэ бол нэг төрлийн хүчирхийлэл ба цагдаад
дуудагдан асуудалд орох үйлдэл. Хэрвээ ийм зүйл танд тохиолдвол итгэж болох
хүнтэйгээ цаашид юу хийх талаар ярилцаарай. Та магадгүй цагдаад мэдэгдэх
шаардлагатай болно.
Хэрвээ хэн нэгэн танд бэлгийн холбоотой зургууд илгээвэл, та зургуудыг авахыг
хүсэхгүй байгаагаа тэдэнд шууд хэлэх ёстой. Хэрвээ зургийг явуулсаар байвал та
итгэж болох хүндээ хэлэн цагдаад мэдэгдэх ёстой. Хэзээ ч тухайн зургуудыг өөр
хүнд явуулж болохгүй. Та бусад хүмүүсийн хувийн нууцыг хүндэтгэх ёстой.
ThinkUKnow дээр онлайн биеэ зөв авч явах болон хувийн бэлгийн холбогдолтой
олон сэдвүүдийг унших боломжтой ба онлайн орчинд аюулгүй байх тухай
ойлгоход хялбар хөтөчтэй ч бас танилцаж болно.
https://www.thinkuknow.org.au/resources
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Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэлт
Жирэмслэлтийн эсрэг арга хэрэгслийг эмэгтэйчүүд жирэмслэхээс хамгаалах
зорилгоор ашигладаг. Зарим төрлийн жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга
хэрэгслүүд нь бэлгийн замын халдвараас ч хамгаалдаг. Бүх эмэгтэй, эрэгтэй
хүмүүс мөн хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүмүүс ч өөрийн бие махбодод болон
жирэмснээс сэргийлэх ямар аргыг ашиглахаа өөрсдөө сонголт хийх эрхтэй.
Зарим жирэмснээс сэргийлэх аргуудад бэлгэвч, эм, ерөндөг болон суулгац
орно. Жирэмснээс хамгаалах болон бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх
өөртөө хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох нь чухал.
Ихэнх Дауны хам шинжтэй эмэгтэйчүүдэд ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр аль ч арга
тохирдог. Танд аль нь хамгийн тохиромжтой байгааг үргэлж эмчтэйгээ ярилцаж
шийдэж байгаарай. Шийдвэр гаргахдаа та өөрөө заавал оролцох хэрэгтэй. Эмч
танд ямар аргууд байгааг, мөн аль нь таньд тохирч болохыг зөвлөнө.
Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэлт болон бэлгийн замын халдварт өвчний тухай
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Contraception, STIs and BBV Factsheet (Жирэмснээс
урьдчилан сэргийлэлт, БЗХ болон ББВ хуудас)-аас авч болно.

Дауны хам шинжтэй хүмүүс жирэмсэн болох уу?
Дауны хам шинжтэй эмэгтэйчүүд жирийн эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад
жирэмслэх боломж бага ч, хамгаалалтгүй бэлгийн харилцаанд орсон бол
жирэмслэх боломжтой. Бусад ээжүүдтэй харьцуулахад Дауны хам шинжтэй
эмэгтэй нь Дауны хам шинжтэй хүүхэд төрүүлэх магадлал өндөр байдаг.
Ерөнхийдөө Дауны хам шинжтэй эрэгтэйчүүд бусад эрэгтэйчүүдтэй
харьцуулахад нөхөн үржихүйн чадавх сул байдаг.
Хэдийгээр та болон таны хамтрагчид жирэмсэн болох нь илүү хэцүү байх
боловч хүүхэдтэй болохыг хүсэхгүй бол жирэмснээс сэргийлэх аргыг ашиглах
нь чухал.
Хүүхэдтэй болно гэдэг том хариуцлага ба таны амьдралыг үүрд өөрчилнө.
Хэрвээ та болон таны хамтрагч хүүхэдтэй болохыг хүсвэл эхлээд итгэж болох
хүнтэйгээ ярилцах нь чухал. Энэ тал дээр тухайлбал танд ямар тусламж
хэрэгтэй, хүүхдэд шаардлагтай зүйлсийн зардлыг та хэрхэн төлөх, хүүхдийг
хэрхэн асрах мөн амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх зэрэг ярилцах олон чухал зүйл
байгаа. Хүүхэдтэй болно гэдэг маш том үүрэг даалгавар тул та үнэхээр хүсч
байгаа бол олон зүйлийг ярилцаж, төлөвлөх хэрэгтэй болно.
Гэр бүлүүд олон төрөл байдаг ба бүгд хүүхэдтэй байх албагүй. Хүмүүс бусад хүний
хүүхдүүдтэй тухайлбал авга эгч, нагац ахын хувьд цагийг зугаатай өнгөрүүлэх
боломжтой мөн амьтан тэжээх эсвэл найзуудтайгаа хамт амьдарч болно.
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Бэлгийн эрүүл мэнд
Дауны хам шинжтэй эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд бусад бүх хүмүүстэй
адилхан бэлгийн замын халдварт өртөх боломжтой.
Бэлгийн замын халдвар гэдэг нь та халдвартай хүнтэй бэлгийн харилцаанд
орсноос болж халдвар авахыг хэлнэ. Тухайн хүн халдвартай гэдгээ мэдэхгүй
байж болно. Эдгээр халдварууд нь хүнээс хүнд бэлгийн замаар халддаг. БЗХ нь
хүнийг маш хүндээр өвчлүүлж болох тул үргэлж өөрсдийгөө хамгаалах хэрэгтэй.
Халдвар авахаас сэргийлэх хэд хэдэн аргууд байдаг. Бэлгийн замын халдвараас
хамгаалах хамгийн сайн арга бол бэлгийн харилцаанд орохдоо бэлгэвч
ашиглах юм.
Бэлгийн харилцаанд орохоос өмнө бэлгэвчийг хэрхэн ашиглах талаар мэдлэгтэй
байх хэрэгтэй. Итгэж болох хүнээсээ та энэ талаар асуух хэрэгтэй.
Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх болон бэлгийн замын халдварт өвчний тухай
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Family Planning Victoria-с бэлтгэсэн Contraception,
STIs and BBV Factsheet (Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэлт, БЗХ болон ББВ
хуудас)-с авч болно.
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Хүчирхийлэл ба асуудлыг
мэдээллэх
Хүчирхийлэл гэж юу вэ?
Хүчирхийлэл гэдэг нь хэн нэгэн таныг бие махбодын хувьд эсвэл үг хэлээр сэтгэл
санааны хувьд шархлуулахыг хэлнэ. Мөн хүчирхийлэл нь таныг хяналтандаа
байлгахыг оролдох эсвэл таны мөнгийг хэлэхгүй авах ч байдлаарч илэрч болно.
Хүчирхийлэл биеэр эсвэл онлайнаар ч тохиолдож болно.
Таны бие махбод айсан, санаа зовсон эсвэл аюултай байх үед танд дохио өгдөг –
тиймээс тэднийг сонсож сурах нь чухал. Хэн нэгэнд аюулд өртсөн мэт санагдвал
итгэж болох хүндээ , заавал хэлэх ёстой. Хэнд ч хэлж болохгүй чадахааргүй муу
зүйл гэж байхгүй. Өөрийнхөө итгэдэг насанд хүрсэн хүнд энэ талаар хэлэх нь маш
чухал ба тэднийг сонсож хүлээн автал нь хэлээд л байх хэрэгтэй.
Танд хуулийн дагуу туслах үүрэгтэй насанд хүрсэн хүмүүст, жишээ нь багш, цагдаа,
түргэний ажилтан, эмч, орон сууцны туслах ажилтнуудад та өөрийн асуудлаа
хэлж болно. Учир нь тэд бол хүчирхийлэл, аюул, хайхрамжгүй байдал гарсан үед
туслахаар бэлтгэгдсэн хүмүүс юм.

Асуудлыг хэрхэн мэдээлэх тухай
Хэрвээ танд асуудал тулгарвал итгэж болох хүнтэйгээ ярилцах хэрэгтэй. Энэн хүн
тань таны эцэг эх, найз эсвэл нийгмийн ажилтан байж болно. Эдгээр хүмүүс танд
юу хийхийг шийдэхэд тусална. Та цагдаатай ярилцах хэрэгтэй байж магадгүй.
Хэрвээ эхний хүн таныг сонсохгүй бол хэн нэгэн сонстол итгэж болох хүмүүст
хэлсээр байх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрөө асуудлыг мэдээлж чадна гэдэгтээ итгэлтэй
байвал Австралийн хаанаас ч 131 444 дугаараар цагдаатай холбогдож болно.
Цагдаад яг юу болсон тухай ярьж өгөх хэрэгтэй ба ингэснээр цагдаа таньд тусалж
чадах хүнтэй холбож өгнө.
Хүчирхийллийг дараах замаар мэдээлж болно:

Цагдаа
Австрали даяар ажиллуулдаг
газартай холбогдох

131 444 дугаарт эсвэл орон нутгийн цагдаагийн

The National Disability Abuse and Neglect Hotline (Үндэсний Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүсийн тусламжийн шугам)
Тусламжийн шугамын 1800 880 052
дугаарт залгах эсвэл hotline@workfocus.com руу имэйл бичих
Хэрвээ гомдол нь үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын тухай бол NDIS Quality and
Safeguard Commission (Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн Үйлчилгээний чанар
болон Аюулгүй Байдлын Үндэсний Комисс) -д мэдэгдэнэ
https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints -д мэдэгдэнэ
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Family Planning Victoria-аас бэлтгэсэн
Getting help Factsheet (Туслалцаа хүсэх хуудас)-aaс авч болно.
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Харилцаа ба бэлгийн амьдралын
талаар гол санаанууд
Энэ гарын авлагад олон чухал мэдээллүүд багтсан. Гол санаанууд бол:
• Бэлгийн амьдралын тал дээр хүн бүр өөрийн эрхтэй.
• Харилцаа бол чухал, учир нь тэд биднийг аз жаргалтай байлгадаг.
• Бэлгийн холбоотой үйлд зөвшилцөл маш чухал.
• Та өөрийгөө Бэлгийн Замын Халдварт өвчин болон хүсээгүй жирэмслэлтээс
хамгаалах хэрэгтэй.
• Хувийн болон олон нийтийн газар гэж байдаг ба аль орчинд ямар үйлдэл
зохистой вэ гэдгийг санаж явах хэрэгтэй.
• Харилцаанд ямар ч төрлийн хүчирхийлэл байх ёсгүй ба заавал мэдээллэх ёстой.
• Харилцаа ба бэлгийн амьдралын талаар гэр бүлийнхэн эсвэл мэргэжлийн
хүмүүстэй ярилцах нь маш тустай. Тухайн хүний NDIS төлөвлөгөөнд багтаасны
орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагаас зөвөлгөө авч болно.

Мэдээлийн х уудсууд
Энэ гарын авлаганд Family Planning Victoria-с бэлтгэгдсэн хэд хэдэн хуудсууд
дурдагдсан. Эдгээр хуудсуудад:
https://www.fpv.org.au/resources/community-organisations
Contraception, STIs and BBV Factsheet (Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэлт,
БЗХ болон ББВ – мэдээллийн хуудас)
Getting help Factsheet (Туслалцаа хүсэх - мэдээллийн хуудас)
Protective Behaviours factsheet (Хамгаалах Үйлдлүүд – мэдээллийн хуудас)
Consent and The Law factsheet (Зөвшилцөл ба Хууль – мэдээллийн хуудас)

Харилцан ярилцах асуултууд:
Өөрсдийгөө аюулгүй байлгах ямар аргууд байдаг вэ?
Хэрвээ таны найз түүний найз залуу эсвэл найз охин нь утсыг нь
байнга шалган, хэнтэй ярьж бас ярьж болохгүйг хэлдэг гэж танд
мэдэгдвэл, та түүнд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
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Австрали дэх гэр бүл төлөвлөлтийн
байгууллагууд
Муж улсуудын гэр бүл төлөвлөлтийн байгууллагууд нь бэлгийн эрүүл мэнд болон
нөхөн үржихүйн талаар сурталчлах, дэмжих мөн мэдээлэл, боловсрол олгодог.

Family Planning Alliance Australia
https://www.familyplanningallianceaustralia.org.au

Sexual Health and Family Planning ACT
http://www.shfpact.org.au

Family Planning Victoria
https://www.fpv.org.au

Family Planning NSW
https://www.fpnsw.org.au

True Relationships and Reproductive Health QLD
https://www.familyplanningallianceaustralia.org.au/services/

Family Planning NT
http://www.fpwnt.com.au

Shine SA
https://www.shinesa.org.au

Family Planning Tasmania
http://www.fpt.asn.au

Sexual Health Quarters
https://shq.org.au
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Бусад хэрэгтэй эх сурвалжууд
All About Sex Factsheets (Сексийн талаар - мэдээллийн хуудсууд)
https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/disability/all-about-sex
Being a Healthy Woman Factsheets (Эрүүл эмэгтэй байх нь мэдээллийн хуудсууд)
https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/disability/beinghealthy-woman-factsheets
Pregnancy Planning Information (Жирэмслэлт Төлөвлөлт мэдээллийн хуудас)
https://www.fpnsw.org.au/planning-pregnancy-and-pregnancy-choices
Sex Safe and Fun Resource (Сексийн Аюулгүй байдал ба Сонирхолтой Мэдээлэл)
https://www.fpnsw.org.au/factsheets/individuals/disability/sex-safe-and-fun
Sexual Lives and Respectful relationships (Бэлгийн Амьдрал ба Хүндэтгэлтэй
Харилцаа)
https://www.slrr.com.au/research-resources/online-resources/
Disability and Sexuality – Shine SA (Хөгжлийн бэрхшээл ба Бэлгийн Амьдрал –
Shine SA)
https://www.shinesa.org.au/community-information/disability-sexuality/
Sex and Disability (Секс ба Хөгжлийн бэрхшээл)
https://www.healthdirect.gov.au/sex-and-disability
SECCA
https://www.secca.org.au
Зөвшилцөл
https://consentability.com
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Хариуцлагын Татгалзал
Энэхүү мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл ойлголтыг өгч байгаа
бөгөөд зөвлөгөө биш юм. Энэхүү мэдээллийг ашиглан гаргасан
ямар ч шийдвэрт “Дауны Хам Шинж -Австрали” байгууллага
хариуцлага хүлээхгүй. Энэхүү мэдээлэл нь хуулийн зөвлөгөө
биш ба ийм байдлаар ашиглагдахгүй болно.
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