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 األعضاء التناسلية األنثوية بترتشويه/
 شويه/بتر األعضاء التناسلية األنثوية؟تالمقصود بهو ما 

دتغيير الأو بتر لاتشويه/بتر األعضاء التناسلية األنثوية هو  إن   هذه العملية . للذلك سبب طبيوجود دون  األنثويةاألعضاء التناسلية  نطقةمل المتعم 
 .ضار بصحة المرأة وليس ضروريا  وهو . شعائريةية الائالعمليات النسو، بما في ذلك القطع وختان اإلناث ةعديدمسميات 

 .000بالشرطة على الرقم  واه في خطر اتصلونتعرفخر آشخص أي أو  بذاتكم مإذا كنت

 الشرطة في أستراليا آمنة ويمكن الوثوق بها.

   .732 737 1800على الرقم  1800RESPECTبخدمة  واسرية، اتصل بصورةو مجانا  للحصول على المشورة والمعلومات 

 450 131 . بالرقم  وابحاجة إلى خدمات الترجمة الفورية المجانية اتصل مإذا كنت

 

 .المساعدة والدعم الطبي متاحان في أستراليا

ألطباء والممرضين وغيرهم ان امكبإلى الرعاية الصحية المجانية والدعم في أستراليا. عصول حال يمكنك   عمليات،هذه الضررت  جراء إحدى قد ت إذا كنت  

 .من المهنيين الطبيين والمعلمين مساعدتك  

 وعند ك  حملأثناء صول على دعم إضافي في التحدث إلى طبيب أو ممرضة أو أي أخصائي طبي آخر للح ينقد ترغبفتخططين إلنجاب طفل،  إذا كنت  و

 .طفلك  والدة 

 .خطيرة في أسترالياالم ائجرمن التشويه/بتر األعضاء التناسلية األنثوية  إن  

أو تسهيل أو دعم أو هذه العملية نون في أستراليا. ويشمل ذلك إرسال شخص للخارج إلجراء هو عمل مخالف للقاتشويه/بتر األعضاء التناسلية األنثوية ف

 .تشجيع شخص ما على القيام بذلك

 من الممكن لمن يرتكب هذه الجرائم أن يدخل السجن، سواء كان رجال  أو امرأة.

 .بموجب القانون األسترالي تم معاقبتك  تعلى طلب المساعدة ولن  ك  ثنحفإننا ، عملياتهذه الضررت  جراء إحدى قد ت كنت  ما إذا 

 .ةساعدها المأخرى يمكن واردهناك خدمات وم

 National Education Toolkit forالموقع اإللكترونيعلى العثور على معلومات حول تشويه/بتر األعضاء التناسلية األنثوية  ميمكنك
Female Genital Mutilation/Cutting Awareness  على الرابط www.netfa.com.au 

1800RESPECT  واألسري. وهي تقدم االعتداءات الجنسية والعنف المنزلي بتقديم الخدمات االستشارية حول  تختصهي خدمة أسترالية وطنية
إلى خدمات  م، كما يمكنهم إحالتكمويجيبون على أسئلتك مالمشورة والمعلومات مجانا  وبصورة سرية عبر الهاتف أو اإلنترنت. سيستمع المستشارون إليك

 المحلية.  مفي منطقتكالمتوفرة الدعم األخرى 

 www.1800RESPECT.org.au الرابط على 1800RESPECT اإللكتروني موقعالاطلعوا على أو   732 737 1800بالرقم وااتصل

البالد إلجراء هذه العملية،  من هم عرضة لخطر إخراجهمأن  إذا تم  أخذكم أنتم أو شخص تعرفونه إلى الخارج إلجراء هذه العملية أو كنتم تعتقدون 
)من أستراليا(   135 555 1300على الرقم المتاح على مدار الساعة( Consular Emergency Centreاتصلوا بمركز الطوارئ القنصلي )

  dfat.gov.auبأقرب بعثة أسترالية في الخارج على وا)من الخارج( أو اتصل  3304 6261 2 61+أو 

 ؟ريفو مترجم إلى ونتحتاج هل

بإمكان مترجم   .450 131على الرقم  Translating and Interpreting Service (TIS))) الترجمة التحريرية والشفهيةبخدمة  وااتصل
 جميع المكالمات مجانية وسرية. ال تقدم المشورة. TIS، علما  بأن  خدمة على التواصل مع الخدمات األخرى مكتساعدم TISمن 

 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/

