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 ختنه جنسی زنان

 ختنه جنسی زنان چیست؟

های زیادی از جمله بریدن، ختنه کردن زنان و ختنه جنسی زنان عبارت است از بریدن یا تغییر دادن قصدی ناحیه تناسلی زن بدون دلیل طبی. نام
 جراحی آیینی زنان دارد. این کار برای صحت زنان مضر بوده و ضرورتی ندارد.

 تماس شوید. 000در  نمبرمعرض خطر است، با پولیس به  دراگر کدام شخص را میشناسید که 

 پولیس در استرالیا یک سازمان سالم و مورد اعتماد است.

 در تماس شوید. 732 737 1800به نمبر  1800RESPECTبرای دریافت مشوره و کمک رایگان و محرم با 

 در تماس شوید. 450 131با نمبر  ،رایگان دارید ترجماناگر ضرورت به 

 کمک و حمایت طبی در استرالیا قابل دسترس است.

. داکتران، برخوردار شویدهای صحی و حمایت رایگان محافظتاز توانید در استرالیا ها در موردتان صورت گرفته است، میاگر یکی از این رویه
 توانند به شما کمک کنند. ها، دیگر متخصصین طبی و معلمین مینرس

تان، با داکتر، نرس یا دیگر دار شدن هستید، ممکن است بخواهید برای حامله شدن یا به دنیا آوردن طفلریزی برای طفلاگر در حال پروگرام
 طبی صحبت کنید. متخصصین

 شود.ختنه جنسی زنان در استرالیا جرم جدی محسوب می

و ، حمایت یا فرستادن شخص به خارج از کشور برای انجام این کار یا تسهیلرقانونی است. این موضوع بشمول ختنه جنسی زنان در استرالیا غی
 تشویق شخص به انجام این کار است.

 نظر از اینکه مرد یا زن باشد، ممکن است به محبس برود.شود، صرفشخصی که مرتکب این جرایم می

 شود کمک بگیرید و بر بنیاد قانون استرالیا مجازات نخواهید شد.موردتان صورت گرفته است، توصیه میها در اگر یکی از این رویه

 تواند به شما کمک کند.خدمات و منابع دیگری وجود دارد که می

 National Educationابزار تعلیم ملی برای آگاهی از ختنه جنسی زنان )سایت مربوط به ختنه جنسی زنان را در ویب توانید معلوماتمی
Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness)  به آدرسwww.netfa.com.au بدست آورید. 

1800RESPECT  و  این خدمات بشمول ارائه مشوره .و خانگی ملی استرالیا تجاوز جنسی، خشونت فامیلی خدمات مشورهعبارت است از
توانند شما را به دیگر دهند، به سواالتتان جواب داده و میو رایگان است. مشاورین به صحب شما گوش می تلیفونی و آنالین محرم معلومات

 خدمات حمایوی در منطقه خودتان ارجاع دهند.

به آدرس ذیل مراجعه نمایید:  1800RESPECTسایت یبوتماس شده یا به  در 732 737 1800 با نمبر
www.1800RESPECT.org.au. 

کنید این احتمال وجود دارد که برای این اید، یا فکر میشناسید برای این کار به خارج از کشور فرستاده شدهاگر خودتان یا شخصی که او را می
 Consular Emergency) مرکز عاجلی مشورهروز و هفت روز در هفته با ساعت شبانه 24به خارج از کشور فرستاده شوید، در  کار

Centre) تماس شده یا با نزدیکترین کنسولگری  در)از خارج از کشور(  3304 6261 2 61+)از استرالیا( یا  135 555 1300 با نمبر
 تماس شوید. در dfat.gov.auاسترالیا به آدرس 

 دارید؟ به ترجمانضرورت آیا 

 تماس شوید. یک ترجمان در 450 131 به نمبر (TIS) (Translating and Interpreting Service) خدمات ترجمه کتبی و زبانیبا 
ها رایگان پردازد. تمام تماسنمی به ارائه مشوره TISتواند به شما جهت برقراری ارتباط با دیگر خدمات کمک نماید؛ با این صورت می TISاز 

 است. و محرم

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

