د ښځینه تناسلي عضو قطع کول/پریکول
د ښځینه تناسلي عضو قطع کول/پریکول څه ته ویل کیږي؟
د ښځینه تناسلي عضو قطع کول/پریکول هغه قصدا ً عمل ته ویل کیږي ،چې په کې بې له کوم طبي علته تناسلي عضو پریکول کیږي .دا عمل ګڼ شمیر
نومونه لري ،چې په دې کې پریکول ،سنتول او د کورنۍ مذهبي جراحي نومونه شامل دي .دا د ښځینه روغتیا لپاره زیانمن عمل دی او ورته هیڅ اړتیا
نه وي.
که چیرې تاسې او یا یو څوک چې تاسې یې پیژنئ په خطر کې وي نو پولیس ته په  000زنګ ووهئ.
د استرالیا پولیس خوندي او د باور وړ دي.
د وړیا ،محرمانه مشورې او مالوماتو لپاره  1800RESPECTته په  1800 737 732زنګ ووهئ.
که مفت ترجمان ته اړتیا لرئ نو  131 450ته زنګ ووهئ.

په استرالیا کې طبي مرسته او مالتړ دستیاب دی.
که تاسې په پورته عملیاتو کې له یو څخه متاثره شوي یئ ،تاسې په استرالیا کې وړیا روغتیایي پاملرنې او مرستې ته الس رسی لرلی شئ .ډاکټران،
نرسانې ،نور طبي متخصصین او ښوونکي له تاسې سره مرسته کولی شي.
که تاسې د ماشوم د زیږدونې پالن لرئ ،تاسې کولی شئ چې له ډاکټر ،نرس یا بل کوم طبي متخصص سره خبرې وکړئ څو هغه وخت اضافي مرسته
ترالسه کړئ ،کله چې امیندواره یئ یا مو ماشوم/ماشومه وشي.

د ښځینه تناسلي عضو قطع کول/پریکول په استرالیا کې جدي جنایت دی.
د ښځینه تناسلي عضو قطع کول/پریکول په استرالیا کې غیر قانوني اقدام دی .په دې کې د دې ډول عمل لپاره کوم تن خارج ته لیږل ،یا ورسره
کومک او مرسته کول یا دې اقدام ته هڅول ،هم شامل دي.
کوم تن ،چې د دې ډول جنایت مرتکب شي ،هغه جیل ته تللی شي ،که هغه سړی وي او که ښځه.
که تاسې د دې ډول پروسیجرو کې له یو څخه اغیزمن شوي یئ ،تاسې ته ډاډ درکول کیږي چې مرسته وغواړئ او د استرالیا د قانون له مخې به تاسې
ته سزا نه درکول کیږي.

ځینې نور خدمات او سرچینې موجودې دي ،چې له تاسې سره مرسته کولی شي.
د ښځینه تناسلي عضو قطع کولو/پریکولو په اړه تاسې معلومات د ښځینه تناسلي عضو قطع کولو/پریکولو د پوهې په اړه د دولتي زده کړې په سرچینو
(  )National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awarenessکې په
 www.netfa.com.auکتلی شئ.
 1800RESPECTد استرالیا د جنسي تیري ،کورني تاوتریخوالي د سال ملي خدمت دی .دا اداره مفت ،محرمانه مالومات او سال د تیلفون او د
انټرنیټ له الري ورکوي .سالکاران ستاسې خبرې اوري ،ځوابونه درکوي او تاسې نورو محلي ادارو ته ،چې ستاسې سره مرسته وکړي ،لیږي.
دغې شمیرې  1800 737 732ته زنګ ووهئ او یا دغې د  1800RESPECTویب پاڼې ته په  www.1800RESPECT.org.auالړ
شئ.
که تاسې ،یا داسې کوم تن چې تاسې یې پیژنئ ،خارج ته د دې عملیاتو لپاره بووستل شوې وي ،یا تاسې فکر کوئ چې هغوی ته دا خطر موجود دی
چې د دې عملیاتو لپاره له دې هیواد څخه بووستل شي ،کونسلر ایمرجنسي سنټر ( )Consular Emergency Centreته  7/24په 1300 555
( 135له استرالیا څخه) یا په ( +61 2 6261 3304له خارج څخه) زنګ ووهئ ،یا د استرالیا د خارج نږدې سفارت سره په dfat.gov.au
تماس ونیسئ.

ایا تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ؟
د ترجمې او ژباړې خدمت ( (Translating and Interpreting Service – TISته په دغې اړیک شمیرې  131 450مفت زنګ ووهئ.
 TISستاسې سره مرسته کولی شي چې د نورو ادارو سره مخابره وکړئ .البته  TISپخپله سال مشوره نه ورکوي .ټول کالونه وړیا او محرمانه دي.

DSS1626.06.15

