
 

 

 

  ( یا اختالل هویت جنسی T sسئواالت راه های محرمیت ترانس سکشوال )

 نام و نام خانوادگی ترانس سکشوال مذکر                           شماره تماس                      کد ملی

 کد ملی   شماره تماس                                             ونثنام و نام خانوادگی ترانس سکشوال م

 نام زوج یا زوجه ترانس سکشوال                             شماره تماس                       کد ملی 

 آدرس :

با  والترانس سکشپاسخ به سئواالت ذیل به منظور تعیین صحیح ترین وکامل ترین راه محرمیت بین زوجین 

 و بستگان آنان ،ضروری و می بایست با دقت پاسخ داده شود   فرزند خوانده

 .ترانس سکشوال مونث است یا مذکر ؟1

 . ترانس سکشوال تغییر جنسیت داده است یا خیر؟2

 ؟. فرد ترانس سکشوال با مردی ازدواج کرده است3

 . فرد ترانس سکشوال با زنی ازدواج کرده است؟4

 رانس تصمیم دارد پسری را به فرزندی بپذیرد؟ . آیا فرد ت 5

 . آیا فرد ترانس تصمیم دارد دختری به فرزندی بپذیرد؟6

 . فرزند انتخابی شما چند سال دارد؟7

 . آیا بستگان کودک یا نوجوان انتخابی شما مشخص است؟8

شیر بدهد وجود دارد؟  . آیا بین بستگان ترانس سکشوال مونث متقاضی فرزند پذیری، زنی که به فرزند خود9

 نسبت او با فرزند پذیر به طور دقیق مشخص کنید.

. آیا بین بستگان ترانس سکشوال مذکر متقاضی فرزند پذیری، زنی که به فرزند خود شیر بدهد وجود دارد؟ 10

 نسبت او با فرزند پذیر به طور دقیق مشخص کنید.

ورده است؟ زن شیر دهنده چه نسبتی با ترانس سکشوال . آیا کودک یا نوجوان انتخابی از زن دیگری شیر خ11

 متقاضی فرزند پذیری دارد؟چه نسبتی با مرد یا ترانس سکشوال متقاضی فرزند پذیری دارد؟



 

 

 

 

. در صورتی که با کودک یا نوجوان انتخابی عقد محرمیت خوانده شده است با کدامیک از بستگان ترانس 12

 سکشوال است؟

 وال متقاضی فرزند پذیری با یگدیگر فامیل هستند؟چه نسبتی با یکدیگر دارند؟. آیا ترانس سکش13

 . آیا پدر ترانس شکشوال مرد یا پدر پدری یا پدر مادری او در قید حیات است؟14

 . آیا مادر ترانس سکشوال مرد در قید حیات است؟15

فرزند پذیر یا اجدادپدری ومادری ترانس . آیا پدر زن ترانس سکشوال فرزند پذیر ، پدر پدر یا پدر مادر زن 16

 سکشوال در قید حیات هستند؟

 . آیا پدر ویا مادر یا اجدادپدری ومادری کودک یا نوجوان انتخابی در قید حیات است؟17

 

 


