
Кхин тlеболу хаамаш.
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Лелоран 
Кхетаман Lалашо

Стага Презерватив 
Лелоран 
Кхетаман Lалашо

Стага Презерватив 

W Презервативаш юхкуш хуьлу йаккхий базаршкахь а, аптекашкахь
а, уьш дlасайаржош болчаьргахь а.

W Тидаме иэца уьш чохь йолчу упаковка йохоз йуйла а, уьш йина хан
чекхйалаза йуйла а.

W Йовхо йоцчу меттехь латтайе.

W Тайп-тайпана хуьлу презервативаш: шайн барам-бустам цхьатер
боцуш а, йина кlади а хуьлу тайп-тайпана.

W Цкъан-цкъа а ма лелайе зударийн а, божарийн а презервативаш
цхьаний.

W Ма хьекха хьоналлаш (вазелин, кхин долу даьтнаш) йа кхи йолу
презерватив йохон йолу хlума.

W Хьалха шаьш цкъан а презерватив ца лелийнехь, хьалххехь хьажа
иза муха лело еза.
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Хьайн бехке-меттигчуьра
lоврийн-тlуналла аракхоьссича
аравала стенчуьн чуьра, хьан
бехке-меттиг мал-йалале,
презервативан йист саца-ъ
йеш.

Презерватив схьайаккха.
Тlуналла чохь соцуш йуйла
хьажа.

Презерватив юккъехь
дlайехка, шаьш иза
дlакхоссале.

Sida Info Service / 
СПИД-ах болчу хаамийн гlоьналла

Цlецайоккху заьlа тохар а, къайлах дитара, иштнехьа а,
болх бо дийнахь а, буса а.
www.sida-info-service.org

Mouvement français pour le planning familial /
Французийн доьзал кхоллар нисдаран
кхоллам
www.planning-familial.org

Ecoute Sexualité Contraception Avortement /
Сексуаьни сингатмаш а, доьзалхочух
цахьорчуьйту а, аборташ яра а тlелоцу
некъан заьlа.

(Къилбседехьара Франци) иштнехьа заьlа

(Къилбехьара Франци) иштнехьа заьlа.
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Стега бехке
меттиг чlагlйина
хила йеза.

Куьйгашца схьайаста упаковк.
Тешаме йерг чохь йолчу упаковки
тlехь йазъйина хир ду CE.

Тидаме иэца маlараш,
цергаш, ира хlумнаш а
презерватив йохо тарло.

Презервативан схьакарчйо
агlо мичхьа йу хьовса.
Презервативан боьхьиг 
хьажо-пlелгаций, 
нана-пlелгаций lовдий чуьра
хlаваъ ара далийта.

Суннат дина вацахь
(хадийна вацахь) 
бехке-меттиган чlор
хьалататта корта
гучубоккхуш.

Презервативан боьхьиг
пlелгашца саца-ъ йеш,
стеган бехке-меттига
тlейуллу презерватив.

Хьалакарчйе презерватив бехке-метиг
ерригге а къайла йаллалц.
Ши презерватив цхьаний тlейолла
мегар дац цхьана (и дича йатlарна-ъ,
шаршарна-ъ и.кх.дl. кхерам бу).

Лаам белахь презерватив тlе хицан
йолу гель хьакха мегар ду 
(йухкуш хуьлу аптекашкахь, 
йаккий базаршкахь и.дl.кх.).

Даиман а хьалха презерватив тlейолла шайн бехке-меттиган, шай зудчуьнца
гlуллакх хилале.
Презервативо шу лардо СПИД-ах а, инфекцех а, бехке-меттигашкахула
тlейолучу W цамгарех а. Цул совнах цо цалуург доьзалхочух хьарчарх хьалха
йоккху.
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