Sorani

ORDLISTA
Kropp, sexualitet
& hälsa

.

Abort

Adoption

Akut
p-piller

Anal

Analsex

پزیشکێکە کە پسپۆڕی چووک و هێلکەگونە .پزیشکی
پیاوان پسپۆڕی جۆری نەخۆشییەکانی چووک ،کارکردنی
جنسیی چووکە .پزیشکی پیاوان هەروەهاش دەتوانێت
واڵمی پرسیار سەبارەت بە سێکس بداتەوە.

Androlog

Asexuell

کاتێک کە خزمهتگوزاریی تهندروستیی یارمەتی بە کەسێک
یان جووتێک هاوسەرێک پێشکەش دەکات کە بۆ خۆیان بێ
یارمەتی ناتوانن منداڵیان بێت .نموونەی زگپڕکردن لەڕێگەی
یارمەتیدانەوە ،ئاوسکردن و پیتاندن لە دەرەوەی لەشە (.)IVF

Assisterad
befruktning

Avbrutet
samlag
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Bakteriell
vaginos

بنکەیەکی سەردانە كه خزمەتگوزاریی پشکنینی
تەندروستی ،کوتانی ڤاکسین و راوێژ بۆ مندااڵنی بچووک
پێشکەش دەکات .مندااڵن لە تەمەنی لەدایکبوون ههتا
دهستپێكی پۆلی پێشخوێندنگە ،لێرەدا خزمەتگوزاریی
وەردەگرن .ناوی کورتکراوە سویدیەکەی -BVCیە.

Barnavårdscentral

Barnmisshandel

Barnmorska

Barnmorskemottagning

Barnpornografibrott

6
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هەوکردنی سەر گۆپکی چووک کە دەبێتتە هۆی
سوورهەڵگەڕانی پێست و لیری بچووکی سوور یان
دەبێتتە هۆی ئەوە ناوچەی سەرەوەی پۆپکە و پێستی
دەوروبەری پۆپکە سوور و هەستیار بێتەوە.

Balanit

Barnäktenskap

BB

بی دی ئێس ئێم
بی :بەندەیی
دی :دسیپلین یان
خۆخستنەژێردەست
ئێس :ئازاردان
ئێم :ماسۆچیزم (ژانچێژیی)

کۆچەمکێکە بۆ دەست و قاچ بەستنەوە یان دیسیپلین،
زاڵبوون یان خۆخستنەژێردەست و سادۆماسۆچیزم.
لەسەر بنەما و بڕیاری رەزامەندیی الیەنەکانە.

BDSM

B: Bondage
eller Disciplin
D: Dominans
eller Submission
)(underkastelse
S: Sadism
M: Masochism

Befruktning

Binda

Bisexuell

Bitestikel

Blottning
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Blygdläppar

Bröst

Bög

Cellprovtagning

Cysta

Dejta

Diskriminering

کاتێک کە هێلکە و سپێرم یەکبگرنەوە ئاولەمە دروست
دەبێت .پێی دەوترێت پیتاندن .ئاولەمەکە لەنێو مناڵداندا گەشە
دەکات و دەبێتە کۆرپەلە و دواتر دەبێت بە منداڵێک.

Embryo

Endometrios

8
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Bröstvårtor

Engångsligg
Ensamstående

Erektil
dysfunktion

Erotik

Ex

Fetisch

Fitta

Flickvän

Flirta

Flytningar

Foster

9
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Fostervattenprov

Framfall

Frenulum

Frivilligt sex
när förövaren
är nära 15-årsgränsen

Funkofobi

Förhud

Förhudsförträngning

Förlossning

10

Förlossningsavdelning
Förlossningsdepression
Förlossningsrädsla
Förlossningsskador

ژانەکان لەوە سەرچاوە دەگرن کە مناڵدان ،واتە کە ماسوولکەیەکە،
خۆی گرژ دەکاتەوە و کاتێک منداڵەکە لەدایکدەبیت ،پاڵ بە
منداڵەکەوە دەنێت بۆ خوارەوە لە زایینەڕۆوە.

Förlossningsvärkar

Försats

باڵوکردنەوەی قسەڵۆک یان زانیاری لەسەر کەسێک
بۆ ئەوەی کە خەڵکانی دیکە رقیان لەو کەسە و شێوازی
ژیانی ئەو کەسە بکەوێت.

Förtal

Glidmedel

Gnidsex

سووزەنەک نەخۆشییەکی جنسییە کە زۆر جار کۆنیشانی
پێوە دیار نییە بەاڵم کاتێک کە میز دەکەی دەبێتتەوە هۆی
کزینەوە و لە کیللهک یان چووکەوە تەڕاو دەردێ و
دەبێتە هۆی ژان لە هێلکەگونەوە یان خوێن لە کیللەکەوە
دێت .ئەگەر نەخۆشی سووزەنەک چارەسەر نەکرێت
رەنگە دروستکردنی منداڵ زەحمەتتر بێت .لەڕێگەی
ئەنتیبایۆتیکەوە چارەسەر دەکرێت .نەخۆشی سووزەنەک
یاسای پارێزی باڵوبوونەوە پەتا سووزونەک دەگرێتەوە.
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Gonorré

G-punktsområdet

Graviditetstest

Grooming

Gruppsex

پزێشکێکە کە پسپۆڕە لە بواری کیللەک ،زگپڕی و منداڵبووندا.
دکتۆری ژنان پسسپۆڕی کارکردنی ئەندامی جنیسی ،نەخۆشیی
نەخۆشییەکان و زگپڕییە .دکتۆری ژنان هەروەهاش دەتوانێت
واڵمی پرسیار سەبارەت بە سێکس بداتەوە.

Gynekolog

Gynekologisk
undersökning

Göra slut

Ha lust

Hallick

12
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Gravid

بریتییە لەوە کە کەسێک تووشی کرداری تاوانبارانە
ببێت بۆ نموونە وەکوو هەڕەشە یان لێدانی کەسێک بە
مەبەستی ئەوە کە سووکایەتی بە کەسەکە بکەیت بەهۆی
ئارەزووی جنسی ،شوناسی جنسی ،رەگەز ،رەنگی
پێست ،ئاینن ،رەچەڵەکی ئێتنیکی یان نیشتمانیەوە.

Hatbrott

HBTQ-person

Hedersrelaterat
förtryck och
våld

Hen

هێپاتیت بریتییە لە هەوبوونی جگەر .چەندان جۆری هێپاتیت
هەیە .باوترین جۆرەکان بریتییە لە هێپاتیتی  ،Aهێپاتیتی  Bو
هێپاتیتی  .Cنەخۆشی هێپاتیت بە هۆی ڤایرۆسەوە سەرهەڵدەدات.
تامیسکە لە دەمەوە یان ناوگەڵدا دەیگری .تامیسکە دەتوانێ ببێتە
هۆی بڵۆق و زام کە دەخورێت ،دەچزێت و زۆر ئێش دهکات
یانیش رەنگە هیچ هەستی پێنەکەیت .تامیسکە زۆر بە ئاسانی
دەگوازرێتەوە.

هێپاتیت

Hepatit

Herpes

Heterosexuell

ئێچ -ئای -ڤی ڤایروسێکە لە نێوان مرۆڤەوە دەگوازرێتەوە .بۆ
نموونە لە کاتی سێکسی بێکۆندۆم یان لەڕێگەی بەکارهێنانی
دەرزی کەسێکی تر کە خۆی بەکاری هێنابێت .ئێچ -ئای -ڤی
زیان دەگەێنێتە بهرگری لەش .بێ چارەسەرکردن ئێچ -ئای -ڤی
دەبیتە هۆی پەرەسەندنی ئایدز کە کوشندەیە .بە چارەسەرکردن
ئیتر ئێچ -ئای -ڤی ناگوازیتەوە بۆ کەسێکی تر .هەروەهاش
تووشی ئایدز نابیت و تەمەنت وەکوو کەسانی تر دێژ دەبێت.
هەموو کەسێک لە سویددا مافی ئەوەی هەیە کە بەخۆڕایی تێستی
خۆی بکات و چارەسەریی دژ بە ئێچ -ئای -ڤی وەربگرێ.
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Hiv
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Homofobi

Homosexuell

HPV
(humant
papillomvirus)

HPV-vaccination

Hångla

Ickebinär

Incest

Infertil
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Informationsplikt

Inseminering

کۆچەمکێکە بۆ تایبەتمەندیی جۆراوجۆریی جەستەیی کە
دەبیتە هۆی ئەوە نەتوانیت بە ئاسانی رەگەزت بە گوێرەی
نۆرمەکانی کۆمەڵگە دەستنیشان بکەیت ،واتە رەگەزەکە
نە وەکوو نێر و نە وەکوو مێی ئاساییە .جواروجۆرییەکان
دەتوانن خۆیان بنوێنن لە کۆئەندامی جنسی دەرەوە و/یان
ناوەوە ،کرۆمۆسۆم و رێژەی هۆرمۆن.
پیتاندنی سپێرم و هێلکە چارەسەرییەکی پزیشکییە کە هێلکە
دەردەهێنرێت و لە دەرەوەی لەشدا بە سپێرم دەپیتێندرێت.
بە هێلکەی پیتێنراو دەوترێت ئاولەمە .چەند رۆژێک پاش
پیتاندنەکە پزیشک ئاولەمەکە دەخاتەوە نێو مناڵدان .ناوێکی دیکە
بۆ پیتاندی سپێرم و هێلکە ( )IVFپیتاندنی تاقیگەییە.

جۆراوجۆرەی
نێرەومۆی

Intersexvariation

IVF

Juridiskt kön

Jämlikhet

یەکسانی ئەوەیە کە ژنان و پیاوان هەمان دەرفەتیان هەبێت کە
بتوانن کاریگەری لەسەر ژیانیان و کۆمەڵگە دابنن .بۆ ئەوەی
کە ژنان و پیاوان دەسەاڵتیان وەکوو یەک بێت پێویستە کە
هەمان دەرفەت ،ماف و ئەرکیان هەبێت.

Jämställdhet

Kejsarsnitt
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Kirurg

Klimakterie

Klitoris

Klitoris ollon

Knulla
Knullkompis

Kondom

کۆندیلۆم نەخۆشییەکی جنسییە کە دەبێتتە هۆی
پێکهاتنی بالووکە لەسەر ئهندامی زاوزێدا.
بالووکەکان دەخورێن ،دەکزێنەوە و دەچزێنەوە.

Kondylom

Koppleri

16
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کالمیدیا جۆرێک لە نەخۆشیی ئەندامی جنسییە کە زۆربەی
جار کۆنیشانی نییە بەاڵم کاتێک میز دەکەی دەتوانێ ببێتە
هۆی کزانەوە یان ئازار ،گۆڕانکاری لە تەڕئاوی کیللەک،
میزڕۆ یان کۆم یان بەشی خوارەوەی زگەوە .کالمیدیکا کە
چارەسەر نەکرابێت رەنگە ببێتە هۆی ئەوە کە بە زەحمەتی
منداڵت ببێت .بە ئەنتیبایۆتیک چارەسەر دەکرێت و یاسای
پارێزی باڵوبوونەوە پەتا دەیگرێتەوە.

Klamydia

Krama

Kroppsvätska

KSK (kvinnor
som har sex
)med kvinnor

تێستی خوێن و سۆنۆگرافی کە بۆ مەبەستی پشکنینی
کۆرپەلەی نێو زكی ژنی زگپڕ[دووگیان] دەکرێت.

KUB-test

Kuk

Kurator

Kvinnofrids
kränkning

رێکخراوێکە کە بۆ نموونە لە رێگەی پێشکەشکردنی
خانووی پاراستنەوە پالپشتی و یارمەتی ژنان و کەسانی
ترانس دەدات کە لەالیەن کەسێکی نزیکیانهوە هەڕەشەیان
لێدەکرێت یان تووشی توندوتیژیی بوون.

Kvinnojour,
tjejjour

Kvinnoklinik
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Kyssa
Kåt

Kön

توندوتیژیی بەرانبەر بە ژنان و کەسانی هۆ -بێ -تێ-
کیو  ،hbtqکورتکراوەی هاوڕەگەزخواز ،نێرەمۆخواز
(دوورەگەزخواز) ،کەسانی ترانس و کوییر .لە شێوازی
توندوتیژیی جنسی و دەستدرێژیی جنسی خۆی دەنوێنێت.
سەیرەی کڕین و فرۆشتنی مرۆڤی بۆ مەبەستی سێکس،
توندوتیژیی هاوژینی ،سووکایەتی کردن بە سەروەری
تاکەکەسی ژنان و داڵگەی ژنان/داڵگەی کچان،
تووندوتیژیی جنسی و نەریتی زیانبەخش ،بکە.
چارەسەرییەکی جەستەییە بۆ سەلماندنی شوناسی
رەگەزیی کەسێک وەکوو پیاو ،ژن یان نێرەمۆ.
چارەسەرییەکە رەنگە بریتی بێت لە نەشتەرگەریی
ئەندامی جنسی یان وەرگرتنی هۆرمۆن بۆ گوڕینی
روخساری لەش .زۆربەی ئەو کەسانە کە نێرەمۆن،
بەاڵم هەموویان نا ،دەیانەوێت یەکێک لە جۆرەکانی
چارەسەریی سەلماندنی جنسی وەربگرن.

Könsbaserat
våld

Könsbekräftande
behandling

Könsdysfori

Könsidentitet

18
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Känna olust

Könsorgan

Könssjukdom

Könsstympning

Könsutredning

Lesbisk

Ligga

Livmoder

Livmoderhals

Livmodertapp

19
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Lubrikation

Lustgas

Läkare

Mammografi

Mansmottagning

Mellangård

Mens

Menskopp

Mensvärk

Missfall

20

Monoamorös

Monogam
relation

MSM
(män som har
sex med män)

Mykoplasma
genitalium

Myom

Månggifte

 لە.کاتێ کەسێک هاوکات لەگەڵ چەند کەسدا هاوسەر بێت
سویددا قەدەغەیە کە هاوکات لەگەڵ چەند کەسێكدا هاوسەر
. ناوی یاساییەکەی فرەهاوسەرگیرییە.بیت

Människohandel för sexuella
ändamål

Nedsatt
sexlust

Njuta

21
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Ollon

Omskärelse

Onanera

Oralsex
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Sorani
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Orgasm

هەستێکی خۆش کە لە کاتی سێکس لەگەڵ خۆ یان کەسانی
 ئەو ههسته وات لێدەکات کە ماسوولکەکانی.دیکەدا بەدەی دێ
.دەوروبەری ئەندامی زاوزێ خۆیان گرژ بکەنەوە

Orgasmstörningar

Orosanmälan

Oskuldskontroll

Otrohet

Oönskad
graviditet

Partner

31

Penis

Perineum
Personlig
integritet

تێگیرێکی کوپەیی سیلیکۆنیە کە لە زێدا لە سەرەوەی کونی
دەمی مناڵداندا دادەنرێت .شافی مناڵدان لەگەڵ ژێلێکدا بەکار
دێت .شافی مناڵدان جۆرێک لە کەرەستەی پێشگیرییە.

Pessar

Pojkvän

Polyamorös

Pornografi,
porr

حەبێکە کە ئەو کەسەی مناڵدانی هەیە رۆژێک جارێک
دەیخوا بۆ پێشگیریکردن لە زگپڕیی .حەبی پێشگیریی
کەرەستەیەکی پێشگیرییە و شێوازی جۆراوجۆری هەیە.
پالستەرێکە کە دەخرێتە سەر پێستی ئەو کەسەی مناڵدانی
هەیە و پاش هەفتەیەک دەبێ بیگۆڕیت .پالستەرەکە پێشگیریی
لە زگپڕبوون دەکات .پالستەری دژ زگپڕی جۆرێک لە
کەرەستەی پێشگیرییە کە پێش لە زگپڕبوون دەگرێت.

32

P-piller

P-plåster
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Partnervåld
(mäns våld mot
kvinnor i parrelation och
våld i nära parrela)tioner

ناوچەیەکە کە بڕێک لە ناوەوەی کۆمدایە ،نزیکەی پرۆستاتە کە
هەستیارە بە دەستپێوەدان.

P-punktsområdet

Prematur
ejakulation

Premenstruellt
dysforiskt
syndrom,
)(PMDS

Premenstruellt
syndrom,
)(PMS

PrEP

کەرەستەی پێشگیریی بۆ رێگرتن لە زگپڕبوونی ئەو کەسانەی
کە بە چووک لە نێو زێیەوە سێکسیان هەیە ،بەکار دەهێنرێت.
نموونەکانی کەرەستەی پێشگیریی بریتین لە کۆندۆم ،حەبی
زگپڕنەبوون یان کۆیل .کۆندۆم تەنها جۆرێکی کەرستەی
پێشگیرییە کە هەم لە زگپڕی دەتپارێزیت و هەروەهاش
دەتپارێزێت لە نەخۆشییەکانی جنسی.
بازنەی پێشگیریی کەرەستەیەکە بۆ رێگرتن لە زگپڕی.
بازنەیەکی نەرمی پالستیکییە کە خۆت دەیخەیتە نێو کیللەک.
گالندەیەکە لە نێوان مێزهڕۆ و رێکە کە لە نێو لەشی ئەو
کەسانەیە کە چووکیان هەیە.
پرۆستات هەندێک لەو تەڕئاوەی کە لە لەنێو تۆماودا هەیە
بەرهەم دەهێنێت.
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Preventivmedel

P-ring

Prostata

Prostataundersökning

Prostitution

دەرزییەکە کەسێک کە مناڵدانی هەبێت  ٣مانگ جارێ
وەری دەگرێت .دەرزی دژ زگپڕی کەرەستەیەکی
پێشگیرییە کە رێگە لە زگپڕبوون دەگرێت.
چاندنی ئیمپلهنتی دژی سکپڕی ،تووڵێکی نهرم و بچووکی
پالستیکییه که دهخرێته ژێر پێستی باڵی ئەو کەسهوە کە
مناڵدانی هەبێت .ئیمپالنتی دژ زگپڕی کەرەستەیەکی
پێشگیریە کە رێگە لە زگپڕی دەگرێت.

P-spruta

P-stav

Psykiatriker

Psykolog

Pubertet

Pubishår
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Prostatit

وشەی هەبوونی سێکس لەگەڵ خۆدا (دەسپەڕکردن یان
دەستگانکردن)  -بۆ ئەو کەسی بەکار دێت کە کیللەک یان
زێی هەبێت .هەروەهاش دهتوانێ بۆ ئەوە بەکار بێت کاتێ
کەسێکی دیکە دەست بە کیللەکدا بهێنێت.

Pulla

Pung

Pussa

Queer

Rasism

Rimming

Runka

Ryggbedövning
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هاودەمێک کە لەگەڵیدا دەژیت بێ ئەوەی پێکەوە هاوسەر بن.

Sambo

Samlagssmärta

Samlagsställning

Sesammottagning

Sex

دیبووتی سێکس زۆربەی کات بە یەکەم جار دەوترێت کە
کەسێک لەگەڵ کەسێکی دیکەدا سێکسی هەیە.

Sexdebut

Sexism
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Samlag

Sexköp

Sexleksak

Sex mot
ersättning

Sexolog

Sexställning

مەبەستی وشەکە رەگەزی ئەو کەسانەی حەزت لێیە و /یان
پێت خۆشە سێکسیان لەگەڵدا بکەیت .بۆ نموونە ئارەزووی
رەگەزیی دەتوانێ بریتی بێت لە ئەوتر-رەگەزخوازی،
دوورەگەزخوازی و هاوڕەگەزخوازی .ئەم سێ ناوە لە
یاسای هەاڵواردندا بەدی دەکرێن.

Sexuell
läggning

Sexuell
praktik

Sexuella
fantasier
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کردارێکی جنسییە کە دژ بە ویستی کەسێک بکرێت،
بۆ نموونە وێنەگرتن یان دەستبردن بۆ لەشی کەسێک بە
پێچەوانەی ویستی کەسەکە .جا ئیتر توندوتیژیی بێت یان
ئەگەر تاوانکارەکە و ئەو کەسەی تووش بووە ،یەکتر
بناسن یان هاوسەر بن .سەیری دەستدرێژیی جنسی ،و
دەستبۆبردنی جنسی بکە.

Sexuella
övergrepp

Sexuella
övergrepp
mot barn

Sexuellt
ofredande
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کاتێ کەسێک هەوڵ بدات بۆ نموونە سووکایەتی جنسی بە
هاوکارێکی لەسەر کار یان لە خوێندنگەدا بکات .خاوەنکار
و خوێندنگە بەرپرسە کە پێشگیری لەمە بکات .کەسێک کە
لەسەر کارەوە دووچاری ئەمە ببێت سەندیکا دەتوانێ پاڵپشتی
بکات .هەروەهاش سەیری دەستدرێژیی جنسی بکە.

Sexuella
trakasserier

کاتێک کەسێک کردارێکی جنسیی دژ بە کەسێک بکات کە
دڵخوازانە بەشداری لە کردارە جنسییەکەدا نەکات و کردارە
جنسیەکە بە گوێرەی یاسایی بەڕادەی تەجاوەز سووکایەتیهێن
هەژمار ناکرێت .سەیری تەجاوەز بکە.

]یاسای تاوانی[
دەستدرێژیی جنسی

Sexuellt
övergrepp

Sexuellt
utnyttjande
av barn

Singel

Sjuksköterska

بۆ نموونە هەندێ نەریت وەکوو دەستکاریی نەشتەرگەری
یانیش لە واڵتی سویددا هاوسەرگیریی نایاسایی کە زۆر
جار بەرامبەر بە کچان و ژنان دەکرێت .زۆر جار بریتییە
له پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ و توندوتیژیی .سەیرەی
چەوسانەوە و توندوتیژیی پێوەندییدار بە شەرەفەوە ،کەلەال
کردن ،هاوسەرگیریی بەزۆر ناچارکردن ،هاوسەرگیریی
لەگەڵ منداڵ و فرەهاوسەری ،بکە.

Skadliga
sedvänjor

کۆتاییهێنان بە هاوسەریەتی .کاتێک کە جودا دەبیتەوە ئیتر
وەک هاوسەر نامێنیتەوە .هەردووکیان دەتوان داخوازی
جودابوونەوە تۆمار بکەن و پێویست ناکات کە هاوڕا بن
لەسەر جودابوونەوەکە.

Skilja sig

Skilsmässa
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Slemhinna

Slida

Slidkrans

Smeka

Smeksex

Smittskydd

Smittskyddslagen
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Smittspårning

Smärtlindring

Snippa

Snopp

Sperma

دەخرێنە نێو خەمشە و لەنێو مناڵداندا دادنرێت .دوو
جۆر کوێل هەیە :کوێلی هۆرمۆنی و کۆێلی مسی .کوێل
كهرهستهیەکی پێشگیریی له زگپڕییە.

Spiral

Sprida
sexuella bilder
på andra

Steril
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Sterilisering

Stånd

Svampinfektion
i underlivet

Svällkropp

سیفلیس نەخۆشییەکی جنسییە کە زۆر جار کۆنیشانی نییە،
بەاڵم لەو شوێنانەی کە نەخۆشییەکە گوازراوەتەوە برینی
بچووک دەردەکرێت .ئەگەر سیفلیس چارەسەر نەکرێت
دەتوانێ چەندان ساڵ دوواتر لە ئەنجامی ئەوەدا ببێتە هۆی
نەخۆشیگەلی دیکە کە رەنگە کاریگەری لەسەر دڵ و
سیستەمی دەمار دابنێت .لە ڕێگەی ئەنتیبایۆتیکەوە چارەسەر
دەکرێت .یاسای پارێزی باڵوبوونەوە پەتا سیفلیس دەگرێتەوە.

Syfilis

Sädesblåsa

Sädesledare
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Sträng

Säkra
perioder

Säkrare sex

کاتێک کەسێک بە بێ دڵخوازی کەسەکەوە دەست بۆ
لەشی کەسەکە دەبات ،بۆ نموونە بۆ سمت ،مەمک ،ران
یان زاوزێ .دەسبۆبردن قەدەغەیە و بە زمانی یاسایی پێی
دەوترێت سووکایەتی پێکردنی جنسی .سەیری دەستدەێژیی
جنسی و ئازاردانی جنسی بکە.

Tafsning

Tampong

Testa sig

Testikel

Testikelvridning

Tidig
utlösning

واتە کە هەر بەردەوام بیت لەسەر داوا کردن ،پێشنیارکردن
یان زۆرلێکردن لە کەسێک کە سێکس بکات سەرەڕای ئەوە
کە کەسەکه حەز نەکات .نیشانەی سەرەکی چەنەکەکردن بۆ
سێکس ئەوەیه کە دووالیەنە نییە.
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Transfobi

Transman

ترانس بوون یان کەسێکی ترانس بریتتیە لە سەرپێچی
کردنی لە نۆرمەکانی کۆمەڵگە سەبارەت بە رەگەز،
دەربڕینیی ئەو شتانەی کە پەیوەندیدارن بە رەگەزەوە و
شوناسی رەگەزی .خاڵی هاوبەشی کەسانی ترانس ئەوەیە
شوناسی رەگەزییان و/یان دەربڕینی رەگەزییان لەگەڵ ئەو
رەگەزە یاساییە کە لەکاتی لەدایکبووندا پێیان بەخشراوە یەک
ناگرنەوە .وەکوو هەموو کەسی دیکە کەسانی ترانس رەنگە
ئارەزوو و حەزی جۆراوجۆری سێکسییان هەبێت.
هەروەها سەیری ژنی ترانس ،پیاوی ترانس و نێرەمۆ بکە.

Transperson

Trekant

Tvångsäktenskap

Tystnadsplikt

Tända på
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Transkvinna

Ultraljud

Underliv

Undersköterska

Ungdomsmottagning

Upphetsad

Urininkontinens

لوولێکی باریکە لە نێو ئەندامی زاوزێدا کە میزی
لێدێتە دەرەوە .میزەکە لە میزڵدانەوە لە رێگەی میزەڕۆ
دەگوازرێتەوە.

Urinrör

Urinvägsinfektion

پزیشکێک کە پسپۆڕە لە روپۆشی میزەڕۆدا و جەختی
لەسەر چارەسەریی نەشتەرگەریی و پزیشکیی
نەخۆشییەکانی روپۆشی میزەڕۆی نێو کیللەک و چووکە.

Urolog

Utlösning
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Utomkvedshavandeskap

Vaccination

Vagina

Vaginal
kondom

Vaginalsex

Vaginism

Vara gift

Vara ihop
Vara kär
Vara
tillsammans
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ئەو کاتەی کە کەسێکی زگپڕ پەردەی مناڵدانی کون دەبێت و
ئاوەی مناڵدانی لێدەڕژێت.

Vattnet går

Venusberg

Vestibulit

Vulva

تەجاوەز ئەو کاتەیە کە کەسێک بێ ویستی کەسەکەی دیکە
گانی لەگەڵدا بکات یان کرادارێکی هاوشێوە لەگەڵ کەسێکی
دیکەدا ئەنجام بدات بێ ئەوە کە کەسەکە بە دڵخوازی خۆی
بەشداری بکات .کرادارەکە نایاساییە .قەدەغەیە لەگەڵ
کەسێک کە خەوتبێت سێكسی لەگەڵدا بکەیت و بۆت نییە بە
شێوازی نابەجێ کەڵک لە کەسێک وەربگریت کە لەژێر
کاریگەریی ئەلکوول یان مادەی هۆشبەر بێت .هەروەها
ئەگەر بەشدارکردنەکە بە هۆی زۆر یان هەڕەشەوە بێت
وەکوو تەجاوەز هەژمار دەکرێت.
سەیری دەستدرێژیی جنسی و [یاسای تاوانی] دەستدرێژیی
جنسی بکە.

Våldtäkt

Våldtäkt
mot barn

بنکەیەکی تەندروستییە کە لە کاتی نەخۆشبووندا دەتوانی
سەردانی بکەیت .لەوێدا لە پلەی یەکەمدا دەتوانیت سەردانی
پەرەستار و دکتۆر بکەی بەاڵم هەروەهاش دەتوانی
راوێژکار یان دەرووناس ببینیت.
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Vårdcentral

Vårtgård

هێلکەدانان ئەو پرۆسەیە کە هێلکە لە هێلکەدانەوە
بەردەبێتەوە و لە رێگەی هێلکەڕۆیەوە دێتە ناو مناڵدانەوە.

Ägglossning

Äggstock

Älska någon

کەسێک کە تەمەنی سەرووی  ١٨ساڵ بێت و کۆنیشانی
ترانسسێکسوالیزمی هەبێت دەتوانێ لە لیژنەی یاسایی
بهڕێوهبهرایهتی ناوهندی كاروباری كۆمهاڵیهتییەوە داخوازیی
گۆڕینی رەگەزی یاسایی بکات .هەروەها سەیری چارەسەریی
سەلماندنی رەگەزی ،لێکۆڵینەوەی رەگەز ،ناڕازیبوونی
رەگەزیی ،کەسی ترانس ،بكه.

گۆڕینی رەگەزی
یاسایی

Ändring av
juridiskt kön

Ömsesidighet

جۆرێکی پەیوەندییە کە ئەو کەسانەی لەنێو ئەم
نێوانیەتییەدان ،رێککەوتوون لەسەر ئەوە کە هەروەها لەگەڵ
کەسانی دیکەی دەرەوەی پێوەندییەکەیاندا نێوانی سێکس یان
رۆمانسییان هەبێت.
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Öppen
relation
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ئەندامێکی تەنک لە شێوازی بۆری کە هێلکەدان بە
مناڵدانەوە گرێ دەدات.

Äggledare
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