
Kondom (bo mêran)

çawa têne 
bi kar anîn
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Divê ku kîr rep û raki-
rî bibe.

Bi destên xwe bestê û qûtiyê vekin.
Tenê kondomên ku li ser besta û
qûtiya wan pûlê EC hene bi kar bînin. 

Bal û dêhna xwe baș bidin,
dibe ku neynûk, diran û
tiștên tûj zerar û ziyan bidin
an jî biçirînin kondomê.
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Bo vekirina kondomê, li telîmat
û fermanê venêrin.Quncirîk û
qurçî li serçiçikê kondomê yê ku
di nava tilaya beranî û eșhedê
da ye bidin da ku pêbawer bibin
bila tê da ba nemîne. 

Heke kîr ne sunetkirî be,
beriya her tiștî çermê li ser kîr
bi paș va tehm û dehf bidin.

Serçiçikê kondomê di nava
tiliyên beranî û eșhedê da
hilbigirin, û kondomê li ser
kîr bișiqîtînin, bi cih bikin. 
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Kondomê hetanî ku kîr têda hate veșartin,
bikișînin jêr. Tucar kondomê damehînin ser
yekî din (dibe ku wan biçirînin û biqelișînin). 

Heke hûn dixwazin, hûn dikarin cela șilavî li
kondomê bidin.(li dermanxane, dukanên
mezin têye firotin). 
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Tim, pêșiya ku kirê we têkilî bi hevkara we re danî, kondomê têxin kîrê xwe. Di hem
têraçûna qûn hem jî ya kalanî/quz da kondom dê we biparêze li dijî aîds û
nexweșiyên ku zayendkî û cinskî têne guheztin. Kondom pișê je ziktijê bunê nex-
wastî jî degre.
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Piștî perîn û rijandina tuxmavê,
beriya ku kîrê we cardin nerm
bibe binê kondomê bigirin û
kîrê xwe jê vekișînin.

Kandomê derxin. Pê ewle û bawer
bibin ku tuxmav têda bimîne.

Girêkekê bavêjin nîvê
kondomê pêșiya ku we,
ew avêt sindoqa geni-
mî/zibildan(meavêjin
avrêjê/toletê).



W Hûn dikarin kondoman bikirin li dukanên mezin, li dermanxane û je
belavkaran.   

W Roja bikaranînê, vebinêrin da ku bila ew neborî nebe û bila beste di
rewșekî baș da bibe. Li cihên hûnik wan biparêzin. 

W Kondom li tîpên cur bi cur ve heye: mezinaî cur bi cur, cins û bêhînên
cur bi cur, be serçiçik û bê serçiçik.

W Tucar, Kondomkê dubare bi kêr mahînin. Bo her yek car û bo har yek
havkara xwe gerek kondomekê nû bi kêr bihînin û vê tevgerê her
dubare bikin.

W Tucar kandoma jinan û mêran bi hev ra mexebitînin.   

W Tiștên ku ji vazelîn, nîvișk, rûn an jî mayeyên din bi kar mehînin, dibe ku
zerar û zeyanê bidin kandomê. 

W Eger we qet kandom bi kar nahînine, pêșiyê kardar û praktîk bikin.



Bo agehîyên zêdetir
Sida Xizmeta Agehî 

bê navî, nihênî û belaș, șev û roj 24 sat. 

www.sida-info-service.org

Bizava Rêzgeriya Malbat ya Frensî 
www.planning-familial.org

Guhdarî bo zayendîtî, dijavisî, ji ber xwe
kirin/dergûș hilgirtin 

(Bakûrê Fransayê) telefona belaș

(Bașûrê Fransayê) telefona belaș
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0 800 840 800

0 800 803 803

0 800 105 105

Kondom (bo mêran)

çawa têne
bi kar anîn




