
ਸੀ-ਕਾਰਡ, ਮਾਪਿਆ ਂ/ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗਰੈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਪਲਆ ਂਨ ੂੰ  ਕੋਂਡਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਿੈ? 

 

ਤੁਸੀ ਂਸਪਿਮਤੀ ਦਣੇ ਲਈ ਘਟੱ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨ ੂੰ  ਕੋਂਡਮ ਪਕਉ ਂਪਦੂੰਦ ੇਿ?ੋ  
 

  
 

ਸੀ-ਕਾਰਡ (C-Card) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਂਡਮਾਾਂ (ਜਨਰੋਧ) ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈਸਟਰ, 

ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਰਟਲੈਂਡ ਜ ੱਚ, ਇਹ ਸੇ ਾ ਜਕਸ ੇ ੀ 13+ ਦੀ ਉਮਰ  ਾਜਲਆਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਸੈਕਸ-ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਫੈਲਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ (STIs) ਅਤੇ ਬਗਰੈ ਯੋਿਨਾ  ਾਲੇ ਗਰਭ-ਧਾਰਨਾਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ 13 ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ  ਾਲੇ ਜ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਂਡਮਾਾਂ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੇ ਾ ਹੈ ਿੋ ਜਿਨਸੀ (ਯੌਨ) ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਜਰਸ਼ਜਤਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੱਕ  ੀ ਪਹੁੂੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦ ੇ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਕਸ ੇ ੀ ਜਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਉਹ ਿੋਖਮ ਭਰੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਾਲੀਆਾਂ 

ਸਜਿਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਸਕ ਲਾਾਂ, ਕਾਲਿਾਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਚ ਅਲ ਹੈਲਿ ਕਜਲਜਨਕਾਾਂ ਸਮੇਤ  ੱਖ- ੱਖ ਿਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਂਡਮ ਲੈਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਹੀ ਿਾਾਂ ’ਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਖੱੁਲ੍ ਜਮਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਿੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 

ਸੁਖਾਲਾ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ  ੱਲੋਂ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਂਡਮਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ  ਧਦੀ ਹੈ ਿਦੋਂ ਉਨਾ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।   

ਸਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਕੁਝ ਮਾਜਪਆਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੀ-ਕਾਰਡ ਯੋਿਨਾ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੇਠਾਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪੱੁਛੇ 

ਿਾਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਜਦੂੰਦੀ ਹੈ:  
 

ਹਾਾਂ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ  ਾਜਲਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਿਸ ਤਰਾ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਕੋਂਡਮ ਮੁਹਈੱਆ ਕੀਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਿ ਾਨ 

ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੀ-ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੇਨ ਸਬੂੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਕਸ ੇਅਜਿਹ ੇਜ ਅਕਤੀ  ੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਿਾ ੇਗੀ ਜਿਸ 

ਨ ੂੰ  ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਲੁਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜ ੱਚ ਜਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਫਰੇਿਰ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦਸ਼ੇਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 

ਕਰਜਦਆਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ।  

“ਫਰੇਿਰ ਸਮਰਿੱ” ਸਮਝੇ ਿਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਕਸ ੇ ੀ ਿੋਖਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ, ਅਤੇ 

ਫੇਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰੇਿਰ ਜਦਸ਼ਾ-ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 

 ਾਜਲਆਾਂ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਜਨਰੋਧ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਜ  ਸਿਾ ਦੇ ਸਬੂੰਧ ਜ ੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਪਜਹਲ ਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਿੇ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਸਹਤ ਿਾਾਂ ਸੁਰੱਜਖਆ ਬਾਰ ੇਜਚੂੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਹ ਾਲਾ ਜਦੱਤਾ ਿਾ ੇਗਾ ਜਕ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ  ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਮਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹ ਾਲੇ ਦੀ ਪਰਜਕਜਰਆ ਜ ੱਚ 

ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਰ  ੱਲੋਂ  ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਕੱ ੇਿਾਣ  ਾਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਾਣ  ਕਰ ਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਰਜਕਜਰਆ 

ਜ ੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨਾਲ ਿੜੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।   
 

ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਯ .ਕੇ. ਜ ੱਚ ਸਜਹਮਤੀ ਦਣੇ ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਜਕ ਕੁਝ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜ ੱਚ ਪਜਹਲੀ 

 ਾਰੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਗ ੇਿਾਾਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ ਚਾਰ ਕਰਨਗ।ੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਜ ਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਿ 

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਗੇਾ। ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਫਰੇਿਰ ਸਮਰੱਿ (ਉਪੱਰ ਜਦੱਤ ੇਢਾਾਂਚੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ) ਸਮਜਝਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਦੀ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋ ੇਗੀ ਿੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ   ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੂੰਦ ਰੱਖਣ ਜ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।  



     ਜ ੇਮੈਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਘਰ ਪਵੱਚ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਪਮਲਦਾ ਿ ੈਤਾ ਂਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ 

ਪਜਸ ਸਕ ਲ ਪਵੱਚ ਉਿ ਜਾਂਦ ੇਿਨ ਜ ੇਉਿ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਿਸੱਾ ਿ ੈਤਾ ਂਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੱਪਸਆ ਜਾਵੇਗਾ? 

 

ਨਹੀ ਾਂ, ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਂਡਮਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸੀ-ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੂੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਾਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਉਚੱ ਜਮਆਰੀ, ਦਰਸੁਤ ਜਿਨਸੀ ਜਸਹਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਿ ਬਣਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਉਨਾ੍ਾਂ ਦੀ ਸ ਜਚਤ 

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ (ਖੁਦ ਨ ੂੰ ) ਜਤਆਰ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਿੇਕਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਅਣ-ਇੱਛਤ ਗਰਭ-ਅ ਸਿਾ ਅਤ ੇਸੈਕਸ-ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਫੈਲਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਂਡਮਾਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁੂੰਚ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਂਡਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਜਕ ੇਂ 

 ਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇਕਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਕਿੱੋਂ ਅਤੇ ਜਕ ੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।  

ਸੀ-ਕਾਰਡ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜ ਜਦਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਿੇ ਨੌਿ ਾਨ ਜ ਅਕਤੀ ਜਸਹਤਮੂੰਦ ਜਰਸ਼ਜਤਆਾਂ ਅਤ ੇਦੇਰੀਆਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰਭਾ ੀ ਜਸੱਜਟਆਾਂ (ਗਰਭਅ ਸਿਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ-ਸਬੂੰਧਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਫੈਲਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ)  ਰਗੇ ਜ ਜਸ਼ਆਾਂ 

ਬਾਰ ੇਜਸੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।   
 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਘਰ ਜ ੱਚ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਜਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੁਝ  ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ। ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੈਕਸ ਅਤ ੇਜਰਸ਼ਜਤਆਾਂ ਬਾਰ ੇਖੁੱਲ੍ ਕੇ 

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਧੀਆ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਜਚਆਾਂ, ਿਾਾਂ ਨੌਿ ਾਨ 

ਜ ਅਕਤੀਆਾਂ, ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ  ੀ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ 

ਹੈ ਜਕ ਉਹ  ੀ ਸੁਖਾਲਾ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨ।  

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਜਹਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਕ ਿੇਕਰ ਉਹ ਜਕਸੇ ਜ ਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤ ੇਕਦੇ 

 ੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਪਰਖ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਜਨੱਿੀ ਤਿਰਬੇ ਸਾਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੂੰ  ਸੁਜ ਧਾਿਨਕ ਰੱਖੋ; ਅਤ ੇਿੇ ਕਦੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱਜਛਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤੱਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਾਣਦੇ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ  ਰਗੀ ਸਾਖ  ਾਲੀ  ੈਬਸਾਈਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ 

ਕਰਜਦਆਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਮਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤੱਰ ਲੱਭੋ! 
 

ਕੁਝ ਸਕ ਲ ਿੇ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਮਾਜਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ 

ਨਹੀ ਾਂ  ੀ ਕਰਨਗੇ।                                                                                                              

 ਸਕ ਲ ਨਰਜਸੂੰਗ ਟੀਮਾਾਂ  ਰਗੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਾਾਂ  ੀ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜਹੱਸੇ  ੱਿੋਂ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ-ਕਾਰਡ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ ਜਦਅਕ ਿਾ ਾਾਂ ਜ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਨੌਜਵਾਨ ਪਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿ ੇਿ?ੋ  
 


