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 ناقص سازی اندام تناسلی زنان/ختنه

 ناقص سازی اندام تناسلی زنان/ختنه چیست؟

یا تغییر  ختنهکه طی آن، بدون وجود دلیل پزشکی، اندام های تناسلی زنان  از روی عمد عملی است ختنه/ناقص سازی اندام تناسلی زنان

این عمل اسمهای گوناگونی دارد، شامل بریدن، ختنه زنان و عمل رسوم زنان. این عمل به سالمت زنان آسیب میرساند و  .داده می شود

 نیازی به انجام آن نیست.

 تماس بگیرید. پلیس با 000 شمارۀ است از طریقشناسید در معرض خطر میاگر شما یا شخصی که 

 است. اعتمادو قابل  مطمئنلیس در استرالیا پ

 .بگیرید تماس 732 737 1800شمارۀ به  1800RESPECTبا و رایگان محرمانه ه مشاور دریافت کسب اطالعات و برای

 .بگیرید تماس 450 131شمارۀ اگر به مترجم رایگان نیاز دارید با 

 .شودعرضه میپزشکی در استرالیا  پشتیبانیکمک و 

تاران و دیگر پرسنل خدمات سباشد. پزشکان، پرهای درمانی رایگان در دسترس شما میخدمات و حمایت ،ایداگر شما تحت چنین عملی قرار گرفته
 به شما کمک کنند. دتواننن هم میادرمانی و معلم

های بیشتر در زمان صحبت کنید تا از حمایت پرسنل خدمات درمانی توانید با دکتر، پرستار یا دیگرشوید، می صاحب فرزندخواهید اگر می
 برخوردار شوید. زایمان در حینو  بارداری

 در استرالیا جرمی جدی میباشد. ناقص سازی اندام تناسلی زنان/ختنه

برای انجام این عمل، یا  رج از کشورا. این شامل فرستادن افراد به خغیرقانونی است عملی در استرالیا ختنه/بریدن اندام تناسلی زنان

 .شودمی نیز کاراین مایت یا تشویق افراد به حفراهم آوردن امکانات، 

 .به حبس محکوم شودممکن است  ،ها شودجرماین که مرتکب  هر فردی اعم از مرد یا زن

ورد تنبیه مقانون استرالیا  که طبق مطمئن باشیدو  کنیدکمک  درخواستکنیم اید، توصیه میاگر شما تحت تاثیر چنین اعمالی قرار گرفته

 قرار نخواهید گرفت.

 .شوندعرضه می نیزدیگری مفید خدمات و منابع 

 اندام دنیختنه/بر ۀدربار یروشنگر یبرا یمل یآموزش ابزار سایتوب به ختنه/بریدن اندام تناسلی زنانبرای اطالعات بیشتر دربارۀ 

 به آدرس (National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) زنان یتناسل
www.netfa.com.au .مراجعه نمایید 

1800RESPECT مرکز این. باشدمی یخانوادگآزار جنسی و خشونت خانگی و  مسائل مربوط بهخدمات مشاورۀ ملی استرالیا در  مرکز 
دهند و سواالت شما را جواب می ،داده. مشاورین به شما گوش دهدارائه میه از طریق اینترنت و تلفن رایگان و محرمان اطالعات و مشاوره

 حمایتی دیگر در محلۀ خودتان ارجاع دهند.و  یخدماتمراکز ند شما را به نتوامی

 . دیمراجعه کن www.1800RESPECT.org.auبه آدرس  1800RESPECT تیساوب به ای دیریبگ تماس 732 737 1800 ۀبا شمار

انتقال به در معرض خطر فکر می کنید ممکن است اگر تا تحت این عمل قرار گیرد یا ه شده درشناسید، به خارج از کشور ب  می که کسیاگر شما یا 
 (Consular Emergency Centre) مرکز اضطراری امور کنسولی روزیشبانهبا شماره تلفن  ،دیاین عمل قرار دار یخارج از کشور برا

ترین ادارۀ یا با نزدیک است. 3304 6261 2 61+یا )از خارج از استرالیا(  و 135 555 1300( تماس بگیرید. شمارۀ این مرکز )از استرالیا

 تماس بگیرید. dfat.gov.au کنسولی استرالیا در

 آیا نیاز به مترجم دارید؟

تماس  TIS (Translating and interpreting Service)خدمات ترجمه کتبی و شفاهی  مرکزبا  450 131شمارۀ رایگان  از طریق
ها رایگان و محرمانه همۀ تماسدهد. نمیه ئای ارامشاوره خدمات TIS دیگربه شما کمک کند. یخدماتمراکز با  ارتباطتواند برای می TIS. بگیرید
 .است

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

