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ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ  

(Female Genital Mutilation/Cutting) 
ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ እንታይ እዩ? 

ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ፡ ሕክምናዊ ምኽንያት ዘይብልካ ክነሱ ንከባቢ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ ደይመደይ ኢልካ እትፍጽሞ 
ምቑራጽ ወይ ምእላይ እዩ። ምቑራጽ፡ ምኽንሻብ ጓልኣንስተይቲ ከምኡውን ጽንብላዊ መጥባሕቲ ጓልኣንስተይቲ ዘጠቓልል ብዙሕ ኣስማት ኣለዎ። 
ንጥዕና ደቀኣንስትዮ ጐዳኢ እዩ፣ ኽፍጸም ድማ ኣድላዪ ኣይኮነን። 

ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ዝኾነ ሰብ፡ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ምስዘጋጥመኩም፡ ብ 000 ገይርኩም ናብ ፖሊስ ደውሉ። 

ፖሊስ ኣውስትራልያ፡ ውሕስነት ይህቡ እዮም፣ እምነት ከተሕድርሎም ድማ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናጻን ምስጢራውን ምኽርን ሓበሬታን ንኽትረኽቡ፡ ብ1800 737 732. ገይርኩም ናብ 1800RESPECT ደውሉ። 

ብናጻ ዝትርጉመልኩም ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ናብ 131 450. ደውሉ። 

ሕክምናዊ ሓገዝን ደገፍን፡ ኣብ ኣውስትራልያ ይውሃብ እዩ። 

ብሓደ ካብዚ መጥባሕትታት እተጸለውክን እንተዄንክን፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝውሃብ ክንክንን ደገፍን ጥዕና ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን። ዶክተራት፡ 
ነርሳት፡ ካልኦት ክኢላታት ሕክምናን መምሃራንን ክሕግዙኽን ይኽእሉ እዮም።  

ቆልዓ ክትወልዳ መደብ እንተልዩክን፡ ጥኑሳት ኣብ እትኾናሉን ቆልዓ ኣብ እትወልዳሉን እዋን ተወሳኺ ደገፍ ንኽትረኽባ፡ ምስ ዶክተር፡ ነርስ ወይ 
ካልእ ክኢላ ሕክምና ክትዘራረባ ትኽእላ ኢኽን። 

ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ከቢድ ገበን እዩ። 

ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይሕጋዊ እዩ። እዚ ድማ እቲ መጥባሕቲ ንኽካየደላ ንሓንቲ ጓልኣንስተይቲ ናብ 
ወጻኢ ሃገር ምስዳድ ወይ እዚ መጥባሕቲ ንኽካየድ ምስላጥ፡ ደገፍ ምሃብ ወይ ምትብባዕ ዘጠቓልል እዩ። 

ነዚ ገበናት ዝፍጽም ዝኾነ ሰብ፡ ወዲተባዕታይ ይኹን ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝእሰር ኽግበር ይከኣል እዩ። 

ብሓደ ካብዚ መጥባሕትታት እተጸለኽን እንተዄንክን፡ ሓገዝ ንኽትረኽባ ክትሓታ ምትብባዕ ይግበረልክን፣ ብመሰረት ሕጊ ኣውስትራልያ ድማ 
መቕጻዕቲ ኣይክውሃበክንን እዩ። 

ንዓኽን ክሕግዛኽን ዝኽእላ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ሓገዛትን ኣለዋ። 

ብዛዕባ ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ ጓልኣንስተይቲ ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ንንቕሓት ምኽንሻብ/ምቑራጽ ብልዕቲ 
ጓልኣንስተይቲ ኣመልኪቱ ዝውሃብ ሃገራዊ ትምህርቲ  (National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting 

Awareness) ኣብ www.netfa.com.au ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።  

1800RESPECT፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ንጾታዊ ዓመጽ፡ ስድራቤታውን ዘቤታውን ዓመጽ ኣመልኪቱ ብሃገር ደረጃ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህብ 
ትካል እዩ። ናጻን ምስጢራውን ናይ ተሌፎንንን ናይ ኢንተርነትን ምኽርን ሓበሬታን ይህብ። ኣማኸርቲ፡ ጉዳይኩም ይሰምዑ፣ ሕቶታትኩም 
ይምልሱ፣ ከምኡውን ኣብቲ እትቕመጥሉ ከባቢ ናብ ዝርከብ ካልእ ወሃቢ ኣገልግሎታት ደገፍ ከመሓላልፍኹም ይኽእሉ። 

ናብ 1800 737 732 ደውሉ ወይ ንመርበብ-ሓበሬታ 1800RESPECT ኣብ www.1800RESPECT.org.au ከፊትኩም ርኣዩ። 

ንስኽን ወይ እትፈልጥኣ ካልእ ሰብ፡ ነዚ መጥባሕቲ ንኸተካይድ ናብ ወጻኢ ሃገር ዝኸደት ምስትኸውን ወይ ነዚ መጥባሕቲ ንኸተካይድ ካብዚ ሃገር 
ናይ ምውጻእ ሓደጋ የንጸላልዋ ኣሎ ኢልክን ትሓስባ እንተዄንክን፡ ብ1300 555 135 ገይርክን (ካብ ኣውስትራልያ) ወይ ብ+61 2 6261 3304  
ገይርክን (ካብ ወጻኢ ሃገር)፡ ን24 ሰዓታት፡ ንምሉእ 7 መዓልታት ሰሙን ኣገልግሎት ናብ ዝህብ ማእከል ቆንስላዊ ህጹጽ ረድኤት (Consular 

Emergency Centre) ደውላ ወይ ድማ ኣብ ቀረባኽን ናብ ዝርከብ ልኡኽ ኣውስትራልያ ወጻኢ ሃገር ብdfat.gov.au. ገይርክን ተወከሳ። 

ኣስተርጓሚ የድልየክን ድዩ? 

ብ131 450 ገይርኩም ናብ ኣገልግሎት ትርጉምን ምስትርጓምን (Translating and Interpreting Service (TIS)) ደውሉ። ኣብ TIS 
ዝሰርሕ ኣስተርጓሚ፡ ምስ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታት ንኽትራኸቡ ክተሓጋገዘኩም ይኽእል እዩ፣ TIS ግን ባዕሉ ምኽሪ ኣይህብን እዩ። ኲሉ 
ጻውዒታት ተሌፎን፡ ናጻን ምስጢራውን እዩ። 

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

