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സ്ത്രീ ജനനന്രിയ അംഗനേദം/നേദിക്കല് 
എന്താണ് സ്ത്രീ ജനനന്രിയ അംഗനേദം/നേദിക്കല്? 
സ്ത്രീ ജനനന്രിയ അംഗനേദം/നേദിക്കല് എന്നത് വൈദയപരമായ കാരണമമാന്നനം കൂടാമര സ്ത്രീ 
ജനനന്രിയ ്പനദശം ന ാധപൂര്വ്വം മനറിച്ചുമാറ്റുകനയാ ൈയരയാസമെടനത്തനകനയാ മെയ്യുന്നരാണ്. 
അരിന് മനറിക്കല്, സ്ത്രീ പരിനേദനം, ആൊരപരമായ സ്ത്രീ ശസ്ത്ര്കിയ എന്നിൈ ഉള്പ്മെമട 
നിരൈധി നപരനകളുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകളുമട ആനരാഗയത്തിന് ഹാനികരൈനം ആൈശയമില്ലാത്തരനമാണ്. 

 

നിങ്ങനളാ നിങ്ങളുമട അറിൈില് മപട്ട ആമരങ്കില്നനമാ അപകടത്തില്ാമണങ്കില് 000 എന്ന നമ്പറില് 
മപാല്ീസിമന ൈിളിക്കനക. 

ഓസ്തന്ടല്ിയയിമല് മപാല്ീസ്ത സനരക്ഷിരൈനം ആ്ശയിക്കാനാൈനന്നരനമാണ്. 

സൗജനയൈനം രഹസയാത്മകൈനമായ കൗണ്സല്ിംഗിനനം ൈിൈരങ്ങള്പ്ക്കനം 1800 737 732-ല് 1800RESPECT-
മന ൈിളിക്കനക. 

നിങ്ങള്പ്ക്ക് ഒരന സൗജനയ ദവിഭാഷിമയ ആൈശയമനമണ്ടങ്കില് 131 450-ല് ൈിളിക്കൂ. 

ഓസ്തന്ടല്ിയയില് വൈദയ സഹായൈനം പിന്തനണയനം ല്ഭയമാണ്. 
ഇരിനല്മരങ്കില്നം നടപടി്കമങ്ങളാല് നിങ്ങള്പ്  ാധിക്കമെട്ടിട്ടുമണ്ടങ്കില്, നിങ്ങള്പ്ക്ക് ഓസ്തന്ടല്ിയയില് 
സൗജനയ ആനരാഗയ പരിെരണൈനം പിന്തനണയനം നനടാൈനന്നരാണ്. ന ാക്ടര്വ്മാര്വ്, നനഴ്സനമാര്വ്, മറ്റ് 
മമ ിക്കല് മ്പാഫഷണല്നകള്പ്, അദ്ധ്യാപകര്വ് എന്നിൈര്വ്ക്ക് നിങ്ങമള സഹായിക്കാനാൈനം.  

നിങ്ങള്പ് ഗര്വ്ഭിണിയാകാന് പദ്ധ്രിയിടനകയാമണങ്കില്, നിങ്ങള്പ് ഗര്വ്ഭിണിയായിരിക്കനനമ്പാള്പ് അമല്ലങ്കില് 
നിങ്ങള്പ്ക്ക് കനഞ്ഞ് ജനിക്കനനമ്പാള്പ്, അധിക പിന്തനണ നനടനന്നരിനായി ഒരന ന ാക്ടനറാനടാ 
നനഴ്സിനനാനടാ അമല്ലങ്കില് മറ്റ് മമ ിക്കല് മ്പാഫഷണല്നകനളാനടാ സംസാരിക്കാന് നിങ്ങള്പ് 
ആ്ഗഹിനച്ചക്കാം. 

സ്ത്രീ ജനനനരിയ അംഗനേദം/നേദിക്കല് ഓസ്തന്ടല്ിയയില് ഒരന ഗനരനരര 
കനറ്റകൃരയമാണ്. 

സ്ത്രീ ജനനന്രിയ അംഗനേദം/നേദിക്കല് ഓസ്തന്ടല്ിയയില് നിയമൈിരനദ്ധ്മാണ്. ഇരില്, ഈ 
നടപടി്കമത്തിനന ൈിനധമാകനന്നരിനന നൈണ്ടിനയാ അമല്ലങ്കില് ഇത് മെയ്യുന്നരില് ആമരമയങ്കില്നം 
സഹായിക്കനന്നരിനനാ, പിന്തനണയ്ക്ക്കനന്നരിനനാ, ന്പാത്സാഹിെിക്കനന്നരിനനാ നൈണ്ടി ഒരന ൈയക്തിമയ 
ൈിനദശനത്തക്ക് അയയ്ക്ക്കനന്നരനം ഉള്പ്മെടനന്നരാണ്. 

ഈ കനറ്റകൃരയങ്ങള്പ് നടത്തനന്ന ഒരന ൈയക്തി, അത് ഒരന പനരനഷനായാല്നം സ്ത്രീയായാല്നം ജയില്ില് 
നപാകാൈനന്നരാണ്. 

ഇരിനല്മരങ്കില്നം നടപടി്കമങ്ങളാല് നിങ്ങള്പ്  ാധിക്കമെട്ടിട്ടുമണ്ടങ്കില്, സഹായം നരടനന്നരിന് നിങ്ങമള 
ന്പാത്സാഹിെിക്കനന്നന. അരിമെ നപരില് നിങ്ങള്പ് ഓസ്തന്ടല്ിയന് നിയമത്തിനന കീഴില് 
ശിക്ഷിക്കമെടനന്നരല്ല. 

സഹായകരമായ മറ്റ് നസൈനങ്ങളും ൈിഭൈങ്ങളുമനണ്ട്. 

സ്ത്രീ ജനനനരിയ അംഗനേദമത്ത/നേദിക്കല്ിമന കനറിച്ചുള്ള ൈിൈരങ്ങള്പ് നാഷണല് എജയനനക്കഷന് 
ടൂള്പ്കിറ്റ് നഫാര്വ് ഫീമമയില് മജനിറ്റല് മയൂട്ടിനല്ഷന്/കട്ടിംഗ് അമൈയര്വ്മനസ്സിമെ (National Education Toolkit 

for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) മൈബ്വസറ്റായ www.netfa.com.au-ല് നിങ്ങള്പ്ക്ക് 
കമണ്ടത്താനാൈനം. 

  

http://www.netfa.com.au/
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1800RESPECT ഓസ്തന്ടല്ിയയനമട നദശീയ വല്ംഗീക അരി്കമ, കനടനം , ഗാര്വ്ഹിക അ്കമ 
കൗണ്സില്ിംഗ് നസൈനമാണ്. അത് സൗജനയൈനം രഹസയാത്മകൈനമായ മടല്ിനഫാണ്, ഓണ്വല്ന് 
കൗണ്സില്ിംഗനം ൈിൈരങ്ങളും ്പദാനം മെയ്യുന്നന. കൗണ്സില്ര്വ്മാര്വ് നിങ്ങള്പ് പറയനന്നത് 
നകള്പ്ക്കനകയനം, നൊദയങ്ങള്പ്ക്ക് ഉത്തരം നല്കനകയനം, നിങ്ങളുമട ്പാനദശിക ്പനദശത്തനള്ള മറ്റ് 
പിന്തനണ നസൈനങ്ങളിനല്ക്ക് നിങ്ങമള മറഫര്വ് മെയ്യുകയനം മെയ്യും.  

1800 737 732-നല്ക്ക് ൈിളിക്കനക അമല്ലങ്കില് 1800RESPECT മൈബ്വസറ്റായ www.1800RESPECT.org.au -നല്ക്ക് 
നപാകനക. 

നിങ്ങമളനയാ, നിങ്ങളുമട അറിൈില്മെട്ട മറ്റാമരമയങ്കില്നനമാ ഈ നടപടി്കമത്തിനായി ൈിനദശനത്തക്ക് 
മകാണ്ടനനപായിട്ടുമണ്ടങ്കില്, അമല്ലങ്കില് അൈര്വ് ഈ നടപടി്കമത്തിനായി ൈിനദശനത്തക്ക് 
മകാണ്ടനനപാകനന്നരിമെ അപകടസാദ്ധ്യരയില്ാമണന്ന് നിങ്ങള്പ് കരനരനകയാമണങ്കില്, 1300 555 135 
(ഓസ്തന്ടല്ിയയില് നിന്ന്) അമല്ലങ്കില് +612 6261 3304 (ൈിനദശത്തന നിന്ന്) എന്ന നമ്പറില് 24/7 
നകാണ്സനല്ര്വ് എമര്വ്ജന്സി മസെറിനല്ക്ക് (Consular Emergency Centre) ൈിളിക്കനക, അമല്ലങ്കില് dfat.gov.au 
എന്നരില് നിങ്ങളുമട ഏറ്റൈനം അടനത്തനള്ള ഓസ്തന്ടല്ിയന് ൈിനദശ മിഷനനമായി  ന്ധമെടനക. 

നിങ്ങള്പ്ക്ക് ഒരന ദവിഭാഷിമയ ആൈശയമനനണ്ടാ? 

്ടാന്സ്ത നല്റ്റിംഗ് ആെ് ഇെര്വ്മ്പറ്റിംഗ് സര്വ്ൈീസിമന (Translating and Interpreting Service) (TIS) 131 450 
എന്നരില് ൈിളിക്കനക. TIS-ല് നിന്നനള്ള ഒരന ദവിഭാഷിക്ക് മറ്റ് നസൈനങ്ങളുമായി ആശയൈിനിമയം 
നടത്താന് നിങ്ങമള സഹായിക്കാനാൈനം. എന്നിരനന്നാല്നം TIS കൗണ്സില്ിംഗ് ല്ഭയമാക്കനന്നില്ല. എല്ലാ 
നകാളുകളും സൗജനയൈനം രഹസയാത്മകൈനമാണ്. 

 

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

