
  
 

 

 

સી-કાર્ડ  એ એક એવ ું કાર્ડ  છે, જનેી મદદથી લોકો ઝર્પથી અને સરળતાથી ફ્રી કૉન્ર્મ્સ મેળવી શકે છે. લેસ્ટર, લેસ્ટરશાયર અને રટલેન્ર્માું 

13 વર્ડથી મોટી વયની કોઇપણ વ્યક્તિને આ સેવા ઉપલબ્ધ છે. 
 

આ યોજનાનો ઉદે્દશ્ય 13 વર્ડ અને તેનાથી મોટી વયના લોકોને ઝર્પથી અને સરળતાથી ફ્રી કૉન્ર્મ પૂરાું પાર્વાનો, STIs અને 

ક્તિનઆયોક્તજત ગર્ાડવસ્થાઓની સુંખ્યા ઘટાર્વાનો છે. 
 

તે એક ગ પ્ત સેવા છે, જ ેજાક્તતય આરોગ્ય અને સુંિુંધો અુંગે માક્તિતી અને સલાિ-સૂચનો પણ પૂરાું પારે્ છે તેમજ ય વાનોને તેમની કોઇપણ 

ક્તચુંતાને વ્યિ કરવાની તથા જો તેઓ જોખમી અને શોર્ણની ક્તસ્થક્તતઓનો સામનો કરી રહ્ાું િોય તો તેમને સિાય પૂરી પાર્વાની એક 

તક પૂરી પારે્ છે. 
 

ય વાનો શાળા, કૉલેજો, ફામડસીઓ અને જાક્તતય આરોગ્યના ક્તલલક્તનકો જવેી અનેકક્તવધ જગ્યાઓથી ફ્રી કૉન્ર્મ મેળવવા માટે તેમના સી-

કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેની મદદથી તેઓ પોતાને સૌથી અન કળ લાગતી જગ્યાની મ લાકાત લઈ શકે છે અને આમ તેમને જ્યાર ે

પણ જરૂર િોય ત્યાર ેકૉન્ર્મ સ ધી પિોુંચવાની તેમની શક્યતા વધી જાય છે. 
 

અમે સમજીએ છીએ કે, કેટલાક વાલીઓ અને કાળજી લેનારા લોકોને સી-કાર્ડ  યોજના અુંગે કેટલાક પ્રશ્નો છે. અિીું નીચ ેઅમારી ટીમે 

સામાન્ય રીતે પૂછવામાું આવતાું કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર આપયાું છેેઃ 
 

િા, જ ેપ્રકાર ે16 વર્ડથી નીચેના િાળકોને સી-કાર્ડ  પૂરાું પાર્વામાું આવે છે, તે કાયદેસર છે. જ્યાર ેય વાન વ્યક્તિ સી-કાર્ડ  માટે નોુંધણી કર ે

છે ત્યાર ેઆ ય વાન વ્યક્તિની સમજણ અને યોગ્યતાન ું મૂલયાુંકન કરવા માટે કોઈ તાલીમિદ્ધ વ્યક્તિ દ્વારા નોુંધણી કરવા માટેની વાતચીત 

િાથ ધરવામાું આવ ેછે અને તેઓ ફે્રઝરની માગડદક્તશડકાનો ઉપયોગ કરીને આમ કર ેછે. 
 

‘ફે્રઝર કૉક્તમ્પટેન્ટ’ ગણાવવા માટે આ ય વાનો આ તમામ માક્તિતી અને કોઇપણ જોખમોને સમજી શકતા િોવા જોઇએ તથા ત્યારિાદ આ 

ક્તવકલપ પસુંદ કરવા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી જાણતા િોવા જોઇએ. આ ફે્રઝરની માગડદક્તશડકા 16 વર્ડથી નાની વયના િાળકોને જાક્તતય 

આરોગ્ય અને ગર્ડક્તનરોધકની સેવાઓ પૂરી પાર્વાની જોગવાઇના સુંિુંધમાું ક્તવકસાવવામાું આવી િતી, જથેી કરીને તે તમામ કાયદાકીય 

પાસાુંઓને સુંપૂણડપણે આવરી લે. 
 

કોઈ ય વાનની નોુંધણી કરી રિેલી વ્યક્તિ તેના આરોગ્ય કે સલામતી અુંગે ક્તચુંક્તતત િોય તો, એક રફેરલ કરવામાું આવશ ેજથેી આ ય વાન 

તેને જ ેકોઇપણ સમથડનની જરૂર છે તે પ્રાપ્ત કરી શકે તેની ખાતરી થઈ શકે. રફેરલની આ પ્રક્તિયાના એક ર્ાગમાું આ ય વાનને સલામત 

રાખવા માટે લેવામાું આવી રિેલાું પગલાું અુંગે આપને માક્તિતગાર રાખવા આપની સાથ ેએક વ્યાવસાક્તયક કરાર કરવાનો તથા આ સમગ્ર 

પ્રક્તિયામાું આપને સામેલ કરવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 
 

ય કેમાું સુંમક્તતની કાનૂની વય 16 વર્ડ િોવા છતાું અમે જાણીએ છીએ કે કેટલાક ય વાન િાળકો નાની વયે પિેલીવાર સેક્સ કરશ ેઅથવા તો 

આમ કરવા અુંગે ક્તવચારશે. નોુંધણીની પ્રક્તિયા પૂરી કરી રિેલી વ્યક્તિ િુંમેશા સુંમક્તતની વય અને તેનો અથડ શ ું છે, તે અુંગે ચચાડ કરશ.ે જો 

આવા કોઈ ય વાન િાળકને ફે્રઝર કૉક્તમ્પટેન્ટ ગણવામાું આવ ે(ઉપરોિ માળખાુંનો ઉપયોગ કરીને), તો તેમને સી-કાર્ડનો ઉપયોગ કરવાની 

મુંજૂરી આપવામાું આવશ,ે જથેી કરીને તેમને શક્ય એટલા સલામત અને તુંદ રસ્ત જાળવી રાખવામાું મદદરૂપ થઈ શકાય. 

 

     સી-કાર્ડ  વાલીઓ / કાળજી રાખનારાઓ માટેની માક્તિતી 

વાલીઓ/કાળજી લેનારી વ્યક્તિઓની સંમક્તિ વગર 16 વર્ષથી નીચેની વયના બાળકોને કૉન્ડમ આપવા એ કાયદેસર છે? 

આપ સંમક્તિની વયથી નાની વયના યુવાન બાળકોને કૉન્ડમ શા માટે આપો છો? 



 
ના, ય વાન િાળકોને કૉન્ર્મ સ ધીની પિોુંચ પૂરી પાર્વી અને તેમની સાથે સી-કાર્ડની નોુંધણીની વાતચીત કરવી, એ તેમને જાક્તતય આરોગ્ય 

અુંગેની ઉચ્ચ ગ ણવત્તાની અને સચોટ માક્તિતી અને સલાિ મેળવવા માટે સક્ષમ િનાવે છે તથા તેઓ સેક્સ માણવા માટે તૈયાર છે કે નિી ું 

તે અુંગે સૂક્તચત ક્તનણડય લેવા તેમને ટેકો પૂરો પારે્ છે. 
 

ત્યારિાદ જો કોઈ ય વાન િાળક સેક્સ કરવાનો ક્તનણડય લે છે, તો તેમને અનાયાસ ગર્ાડવસ્થા અને STIsન ું જોખમ ઘટાર્વા માટે કૉન્ર્મ 

પૂરાું પાર્વામાું આવ ેછે, કૉન્ર્મનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની જાણકારી આપવામાું આવે છે તથા તેમણે ક્યાર ેઅને કેવી 

રીતે સપોટડ  મેળવવો જોઇએ તે અુંગે જાગૃત કરવામાું આવ ેછે. 
 

આ ઉપરાુંત, સી-કાર્ડ  ઘણીવાર શૈક્ષક્તણક સત્રોની સાથ ેઆપવામાું આવતાું િોય છે, જમેાું ય વાન િાળકોને તુંદ રસ્ત સુંિુંધ અને તેન ે

ક્તવલુંક્તિત કરવા તેમજ સેક્સના સુંર્ક્તવત પક્તરણામો (ગર્ાડવસ્થા અને STIs) જવેા ક્તવર્યો અુંગે જાણકારી મળે છે અને તેની પર ચચાડ 

કરવાની તક પ્રાપ્ત થાય છે. 

 
 

આપને જો આપના ઘરમાુંથી સી-કાર્ડ  મળી આવ ેતો, આપે કુંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. જો આપ સેક્સ અને સુંિુંધો અુંગે મ િપણે 

સિજતાથી વાત કરી શકતા િો તો આપના િાળકો અથવા તો જમેની આપ કાળજી લઈ રહ્ાું િો તેવા ય વાનો આપની સાથ ેઆ અુંગે 

વાત કરી શકે છે તે જાણે તે ખૂિ જ યોગ્ય ગણાશ ેપરુંત  તેઓ આપની સાથ ેસિજતા અન ર્વે તે પણ ખૂિ જ મિત્વપૂણડ છે. 

 

તેમને ફિ એટલ ું કિો કે તેઓ જો કોઇપણ િાિત અુંગે વાત કરવા માુંગતા િોય તો આપ તેમને િુંમેશા સાુંર્ળશો અને ક્યારયે તેમના 

અુંગે કોઈ મત િાુંધશો નિી ું. તમારા પોતાના અન ર્વો નિી ું જણાવીને આ વાતચીતને સિજ િનાવો અને આપને જો કોઈ પ્રશ્ન પછૂવામાું 

આવે અને જો આપને તેનો ઉત્તર ખિર ન િોય તો, અમારા જવેી પ્રક્તતક્તિત વેિસાઇટનો ઉપયોગ કરીને આ ઉત્તર મેળવવાનો પ્રયત્ન 

કરો! 

 

 

જો કોઈ શાળા સી-કાર્ડ  સેવાઓ પૂરી પાર્વાન ું શરૂ કર ેછે, તો તેમાુંથી કેટલીક શાળાઓ વાલીઓને આ અુંગે જાણ કરવાન ું પસુંદ કરી 

શકે, જ્યાર ેકેટલીક આમ ન પણ કર.ે 

 

સ્ક લ નક્તસિંગ ટીમ જવેી અન્ય કેટલીક સેવાઓ પણ તેમની સેવાઓના ર્ાગરૂપે શાળાઓમાું જ સી-કાર્ડ  પૂરાું પાર્ી શકે છે, આથી સી-કાર્ડ 

મોટાર્ાગના શૈક્ષક્તણક સ્થળોએ ઉપલબ્ધ છે. 

 

શંુ આપ યુવાન બાળકોને સેક્સ કરવા પ્રોત્સાક્તિિ કરી રહ્ાં છો? 

જો સી-કાડષ મન ેમારા ઘરમાંથી મળી આવ ેિો માર ેશંુ કરવુ ંજોઇએ? 

મારા બાળક જ ેશાળામાં જાય છે િે સી-કાડષ યોજનાનો ક્તિસ્સો છે કે નિી ંિે અંગે મને જણાવવામા ંઆવશે? 


