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Cắt/Cắt bỏ Bộ phận sinh dục Nữ 
Cắt/Cắt bỏ Bộ phận sinh dục Nữ là gì? 

Cắt/Cắt bỏ Bộ phận sinh dục Nữ là việc cố tình cắt hoặc sửa đổi vùng sinh dục nữ mà không phải vì lý do 
y tế. Thủ thuật này có nhiều tên gọi, bao gồm cắt, cắt bao quy đầu nữ và phẫu thuật nghi lễ cho nữ. Nó 
gây hại cho sức khỏe của phụ nữ và không cần thiết. 

 

Nếu quý vị hay quý vị biết ai đang gặp nguy hiểm, hãy gọi cảnh sát theo số 000. 

Quý vị có thể tin tưởng và yên tâm khi làm việc với cảnh sát Úc. 

Để có thông tin và được tư vấn bảo mật và miễn phí, hãy gọi 1800RESPECT tức là số 1800 737 732. 

Nếu quý vị cần thông dịch viên miễn phí, hãy gọi số 131 450. 

Ở Úc luôn có dịch vụ hỗ trợ và giúp đỡ về y tế. 

Nếu quý vị đã bị làm một trong những thủ thuật trên, quý vị có thể được chăm sóc y tế miễn phí và được 
trợ giúp ở Úc. Các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế khác và các giáo viên có thể giúp đỡ quý vị.  

Nếu quý vị đang có dự định sinh con, quý vị nên nói chuyện với một bác sĩ, y tá hay nhân viên y tế khác 
để được trợ giúp thêm khi quý vị mang thai và sinh con. 

Ở Úc, cắt/cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ là một tội ác nghiêm trọng. 

Cắt/Cắt bỏ Bộ phận sinh dục nữ là việc làm phạm pháp ở Úc. Quy định này cũng áp dụng cho việc đưa 
người ra nước ngoài để thực hiện thủ thuật này, hoặc tạo điều kiện, hỗ trợ hay khuyến khích người khác 
làm việc này. 

Người phạm những tội này có thể sẽ bị phạt tù, bất kể là nam giới hay phụ nữ. 

Nếu quý vị đã bị làm một trong những thủ thuật này, quý vị nên tìm nơi trợ giúp và theo luật của Úc quý vị 
sẽ không bị xử phạt. 

Có những dịch vụ và các nguồn trợ giúp khác có thể giúp quý vị. 

Quý vị có thể tìm thông tin về việc Cắt/cắt bỏ Bộ phận sinh dục Nữ trên trang mạng Bộ công cụ Giáo 
dục Quốc gia dành cho Giáo dục nhận thức về việc Cắt/Cắt bỏ Bộ phận sinh dục Nữ (National 
Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) tại địa chỉ  www.netfa.com.au.  

1800RESPECT là dịch vụ quốc gia của Úc về Tư vấn Bạo hành Gia đình và Bạo hành Trong nhà và Tấn 
công Tình dục (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service). 
Dịch vụ này cung cấp thông tin và tư vấn kín miễn phí trực tuyến và qua điện thoại. Các chuyên gia tư 
vấn sẽ nghe quý vị, trả lời các câu hỏi và có thể giới thiệu quý vị tới các dịch vụ trợ giúp khác ở địa 
phương của quý vị. 

Hãy gọi 1800 737 732 hoặc vào trang mạng của 1800RESPECT tại địa chỉ www.1800RESPECT.org.au. 

Nếu quý vị, hay ai đó quý vị biết, đã bị đưa ra nước ngoài để làm thủ thuật này hoặc quý vị cho là họ 
đang có nguy cơ bị như vậy, hãy gọi Trung tâm Khẩn cấp của Lãnh sự quán (Consular Emergency 
Centre) theo số 1300 555 135 (từ Úc) hoặc +61 2 6261 3304 (từ nước ngoài) hoặc liên lạc với tổ chức 
của Úc ở nước ngoài gần nhất tại địa chỉ  dfat.gov.au. 

 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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Quý vị có cần thông dịch không? 

Hãy gọi cho Dịch vụ Thông dịch và Phiên dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) theo số 
131 450. Thông dịch viên của TIS có thể giúp quý vị nói chuyện với các dịch vụ khác nhưng TIS không 
cung cấp dịch vụ tư vấn. Tất cả các cuộc gọi đều được miễn phí và bảo mật. 


