
ماىف سێكس

١-ماىف به كارهيناىن سيكىس خۆت

 كێی چيژ له سيكس وه رده گريت؟ ئه بيت زانياريت هه بيت له سه ر چيژ خوىش سيكىس له گه ل به رامبه ره كه ت؟

هه ستت چونه  له ووالتيك بژيت،كه  كه مينی )األقليات (سيكىس تيايدا قه ده غه  نيه ؟

٢-ماىف زانينى سيكىس

ژيانت چون ئه بيت له ووالتيكدا، كه  زانيارى سيكىس فرينه كرييت؟

 چون زانياري سيكىس به وكه سانه  بگوتريت كه له  ق وتابخانه  ناخوينن؟ ئايا هه موو كه س زانياری پيويست

وه رده گريت له سه ر سيكس، هه روه هاش كه مينه كان به تايبه تی كه م ئه ندام؟

٣- مافی پاراستنی خوى و خۆپارێز

 بۆچى كچى ته مه ن بچووك زور شوده كات؟ سيكس واتای چيه ؟ شه رفرۆىش سيكىس چيه ؟ ئايا توندوتيژى

سيكسيه ؟

٤- به كارهينانی سێكىس ته ندروست

 چی جۆريك دكتوريك باشه ؟ چی شتيك گرنتی ئه دات ) واتا جيى متامنةبيت(؟ چۆن بزانني كه  هه موو كه س

زانياری له سه ر مه نع كردنه  منال هه يه ؟ چی روده دات، ئه گه ر مناڵ له بارببه ى؟

٥- ماىف يه كساىن

 كه  گۆی له  راو و داواكاريه كامنان ئه گريت؟ له كوی يارمه تی ئه دوزيته وه ؟ ئايا ئه توانني كاريگه رميان هه بيت؟

سياسه ت ده وری هه يه ؟

٦- ماىف تايبه ىت

 كی بريار ئه دات ، كێ زانياريه  سيكسيه كان ئه دات؟ ئه ى ئه گه ر بۆمنونه  پيويستت به يارمه تی روژانه ى سيكىس

له سه رخۆت هه بێت؟ پيويست به چى ئه كات له سه ر ماڵپه ر له  إنرتنيت  دای به زينيت؟

٧- ماىف كارتيكردن

 ئه ترسيت به ته نها به شه قامه كاندا برويت، ئه گه ر كچ بيت؟ ئه ى ئه گه ر له شيوه دا له وانی تر جياواز

بيت؟ئه كريت مروف ناياسای بيت؟ جی جوره  ژن هينانيك له م وواڵتانا ريگه پيدراوه ؟

 سه رچاوه
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