
                                                 

 

 

 

 سئواالت را ه های محرمیت افراد خنثی )دو جنسی ها(

 نام خانوادگی خنثی                           شماره تماس                                        کدملی  نام و

 شماره تماس                     کدملی                نام خانوادگی زوج یا زوجه خنثی              نام و

 آدرس:

پاسخ به سئواالت ذیل به منظور تعیین صحیح ترین وکامل ترین راه محرمیت بین زوجین خنثی  با فرزند خوانده و بستگان آنان ،ضروری 

 و می بایست با دقت پاسخ داده شود .

 لت مردی غالب است(.آیا خنثای غیرمشکل مونث است؟ )حالت زنی بر حا .1

 )حالت مردی بر حالت زنی غالب است(.  آیا خنثای غیر مشکل مذکر است؟ .2

 دو گانه دارند(.  )هر دو آلت تناسلی را دارند و جنسیت بینابین و ایا خنثای خنثای مشکل است؟ .3

 .آیا خنثی  تغییر جنسیت داده است؟ .4

 کودک یا نوجوان انتخابی پسر است یا دختر ؟ .5

 بی چند سال دارد؟فرزند انتخا .6

را با کودک یا  آیا بین بستگان خنثی مونث متقاضی فرزند پذیری ، زنی که به فرزند خود شیر بدهد وجود دارد؟ نسبت او .7

 نوجوان انتخابی به طور دقیق مشخص کنید.

را با کودک یا  آیا بین بستگان خنثی مذکر متقاضی فرزند پذیری ، زنی که به فرزند خود شیر بدهد وجود دارد؟ نسبت او .8

 نوجوان انتخابی به طور دقیق مشخص کنید.

را با کودک یا  آیا بین بستگان خنثی مشکل متقاضی فرزند پذیری ، زنی که به فرزند خود شیر بدهد وجود دارد؟ نسبت او .9

 نوجوان انتخابی به طور دقیق مشخص کنید.

سن کودک  نوع جنسیت، جاره ای دارند؟ در صورت دارا بودن،آیا خنثی متقاضی فرزند پذیری، فرزند نسبی یا رضاعی یا رحم ا .10

 یانوجوان را مشخص کنید.

آیا کودک یا نوجوان انتخابی از زن دیگری شیر خورده است؟ زن شیردهنده چه نسبتی با خنثی زن متقاضی فرزند پذیری  .11

 دارد؟ چه نسبی با خنثی مرد متقاضی فرزند پذیری دارد؟

 وجوان انتخابی عقد محرمیت خوانده شده است، با کدامیک از بستگان خنثای فرزند پذیر است؟در صورتی که با کودک یا ن .12

 آیا خنثای متقاضی فرزند پذیری با یکدیگر فامیل هستند؟چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ .13

 آیا پدر خنثای فرزند پذیر یا پدر پدری یا پدر مادری او در قید حیات است؟ .14

 در قید حیات است؟آیا مادر خنثای فرزند پذیر  .15

مادری خنثای متقاضی در قید حیات  آیا پدر زن خنثای فرزند پذیر، پدر پدر یا پدر مادر زن فرزند پذیر یا اجدادپدری و .16

 هستند؟ 

 مادری کودک یا نوجوان انتخابی در قید حیات است؟  مادر یا اجداد پدری و یا آیا پدر و .17

 


