
	  

	  	  		ررضامندیی  	کے  	متعلق  	سجهھنا    
	  

	ررضامندیی  	سے  	کيیا  	مراادد  	ہے؟  
	  

	ررضامندیی  	کی  	تعريیف  	يیوںں  	کی  	جاتی  	ہے  	مشتبہہ  	جنسی  	عمل  	ميیں  	مشغولل  	ررہنے  	کے  	لئے  	ررضاکانانہہ  	ططورر  	پر  
	سمجهھوتا  	کرنا۔  	ررضامندیی  	پرجوشش٬،  	ررضاکارراانہہ  	ااوورر  	جارریی  	ہونی  	چاہيیے۔ددباؤؤ٬،  	جبر٬،  	ططاقت٬،  	يیا  	ططاقت  	کے  

	سے  	ررضامندیی  	ہے۔  	ہوتی  	نہيیں  	ررضاکارراانہہ”  	ہاںں“  	يیا  	ررضامندیی  	کرددهه  	حاصل  	سے  	ددهھھھمکيیوںں  	کی  	ااستعمالل  
	ررضامندیی  	ہے  	ررہا  	سو  	يیا  	ہے  	ہوشش  	بے  	ہے٬،  	ميیں  	حالت  	کی  	نشہہ  	جو  	شخص  	ہے۔کوئی  	کرنا  	ططلب  	ااجاززتت  	مراادد  
سکتا۔  	ددےے  	نہيیں 	  

	  
اانداازز  	مختلف  	کے  	بولنے  	نہيیں 	   جائے  	لی  	ططرحح  	کس  	دییضامنرر 	  
	  

	نہيیں  	ددلچسپی  	ميیں  	ررکهھنے  	تعلقاتت  	جنسی  	مجهھے  •  
	ہے۔  

	ااسس  •  		ررہا  	کر  	محسوسس  	ددهه  	آآرراامم  	غيیر  	ميیں  	سے    
	۔ہوںں  	ررہی/ہوںں  
	۔  	کريیں  	بند  	چهھونا  	مجهھے  	مہربانی  	برااههِ   

	ہوںں۔  	چاہتا/چاہتی  	نہيیں  	کرنا  	اايیسا  	مزيید  	اابب  	ميیں  •  
	چهھوڑڑنے  	پيیدلل  	تک  	گهھر/  	کا  	کرنے  	مدعو  	مجهھے  •  

	شکريیہہ۔  	کا  
	کہہ  	ہوںں  	چاہتی/چاہتا  	دديینا  	کر  	ووااضح  	باتت  	يیہہ  	ميیں  •  

	نہيیں  	ددلچسپی  	ميیں  	کرنے  	سيیکس  	ووقت  	ااسس  	مجهھے  
	ہے۔  	  

	باررےے  	کے  	ااسس  	نے  	ہم  	کہہ  	ہوںں  	جانتی/جانتا  	ميیں  •  
	ميیں  	ليیکن  	ہے٬،  	کی  	نہيیں  	باتت  	تک  	اابهھی  	ميیں  

	عوررتت  	ااوورر  	مردد  	يیا/ااوورر  	سيیکس  		یک  	تعلقاتت  	کے    	  
	ہوںں۔  	چاہتی/چاہتا  	کرنا  	باتت  	متعلق  	کے  	توقعاتت  

	کہہ  	ہوںں  	چاہتا/اہتیچ  	النا  	باتت  	يیہہ  	ميیں  	علم  	کے  	آآپپ  •  
	۔چهھوۓۓ  	مجهھے  	کوئی  	کہہ  	نہيیں  	پسند  	مجهھے  

	  

	  
	ہوںں؟  	سکتی/سکتا  	لے  	بوسہہ  	کا  	آآپپ  	ميیں  •  
	محسوسس  	ڻٹهھيیک  	تو  	لوںں  	تهھامم  	ہاتهھ  	کا  	آآپپ  	ميیں  	ااگر  •  

	گی؟/گے  	کريیں  
	چاہتی/چاہتا  	بنانا  	تعلق  	جنسی  	ساتهھ  	کے  	آآپپ  	ميیں  •  

	ررکهھتی/ررکهھتے  	ددلچسپی  	ميیں  	ااسس  	آآپپ  	ہوںں۔کيیا  
	.ہے  	ڻٹهھيیک  	بهھی  	تو  	نہيیں  	ہيیں؟ااگر  

	ساتهھ  	ميیرےے  	آآپپ  	کيیا  •  	  	  _	  _		صحيیح  	ناکر_    		محسوسس    
	ہے۔  	نہيیں  	ددباؤؤ  	ہيیں؟کوئی  	کرتی/کرتے  

	خاموشش  	آآپپ  	کہہ  	ہے  	کيیا  	محسوسس  	نے  	ميیں  •  		۔کيیاہيیں    
	ررکهھتی/ررکهھتے  	ددلچسپی  	بهھی  	اابب  	ميیں  	ااسس  	آآپپ  
	ہيیں؟  

	  

	پيیغاماتت  	منفی  	الئق  	کے  	سننے  : 	   	پيیغاماتت  	مثبت  	الئق  	کے  	سننے  : 	  



	  

	  
	جاووٴٔ   	ررکک  	يیا  	ررکو  •  
	نہيیں  •  
	ميیں  	باررےے  	کے  	۔۔۔۔  	ميیں  •  		جانتی/جانتا  	نہيیں    
	بتا  	نہيیں  	سے  	يیقيین  	ميیں  	باررےے  	کے  	۔۔۔۔  	ميیں  •  

	سکتی۔/سکتا  	  
	ہوںں  	تيیارر  	لئے  	کے  	۔۔۔۔۔  	ميیں  	کہہ  	لگتا  	نہيیں  	مجهھے  •  
	ہوںں  	خوفزددهه  	ميیں  •  
	ہيیں؟  	سکتے  	کر  	سے  	آارراامم  	تهھوڑڑاا  	ہم  	کيیا  •  
	ہے۔  	لی  	پی  	ززيیاددهه  	بہت  	نے  	ميیں  	کہہ  	ہے  	لگتا  	مجهھے  •  	  
	(آآئی  	ڻٹی  	ايیسميین  •  (STI		وویی  	آآئی  	اايیچ  	يیا/ااوورر    

(HIV)کے		ہوںں۔  	مند  	فکر  	متعلق    
	  

	  
	ہاںں  •  
	کرتی/کرتا  	محسوسس  	ططرحح  	کی  	ہی  	آآپپ  	بهھی  	ميیں  •  

	ہوںں۔  
	آآپپ  	کہہ  	ہوںں  	چاہتی/چاہتا  	ميیں  •  ...	  
	ہے۔  	ررہا  	لگ  	ااچهھا  	يیہہ  	مجهھے  •  
	ہوںں  	تيیارر  	لئے  	کے  	کرنے  	۔۔۔۔۔  	ميیں  •  
	نہيیں  	ررکنا  •  

	  

:ہيیں  	شامل  	ذذيیل  	ددررجج  	ميیں  	جن  	پيیغاماتت  	ززبانی  	غيیر  	الئق  	کے  	سننے 	  

	گر  		ہال  	جسم  	ااپنا  	يیا'  	منجمد'  	بظاہر  	شخص  	کوئی  	ااگر  	ہے؛  	ليیا  	ہڻٹا  	پرےے  	سے  	آاپپ  	جسم  	ااپنا  	نے  	شخص  	ددووسرےے    
۔  	ہے  	خاموشش  	يیا  	ہے؛  	ررہا  	نہيیں  	ُجال 	  	  


