మహిళా జననేంద్రియాలు తొలగేంచడేం/కత్తి రేంచడేం
(Female Genital Mutilation/Cutting)
మహిళా జననేంద్రియాలు తొలగేంచడేం/కత్తి రేంచడేం అేంటే ఏమిటి?
మహిళా జననేంద్రియాలు తొలగేంచడేం/కత్తిరేంచడేం అనద్ర ఎటువేంటి వద్
ై య కారణమూ లేకుేండా మహిళా జననేంద్రియ
పాిేంతాన్ని ఉద్దే శ్యపూరవకేంగా కత్తిరేంచడేం లేద్ా మారచడేం. ద్ీన్నకి, కత్తి రేంచడేం, మహిళలకు సున్తి చదయడేం, మరయు
మతపరమన
ై మహిళా శ్సి రచికితస వేంటి అనక పేరు ల ఉనాియి. ఇద్ర మహిళల ఆరోగాయన్నకి హాన్నకరేం మరయు అవసరేం
లేనటువేంటిద్ర.

మీరల లేద్ా మీకు తెలిసిన వారల ఎవరన
ై ా పిమాద్ేంలో ఉనిటు యితద 000కు కాల్ చదయేండి.
ఆసేరలి
ే యాలో పో లీసులు సురక్షితేం మరయు వారన్న విశ్వసిేంచవచుచ.
ఉచిత, గోపయమన
ై కౌన్నసలిేంగ్ మరయు సమాచారేం కొరకు 1800 737 732పై 1800RESPECTకు కాల్ చదయేండి.
ఒకవళ మీకు ఉచిత ద్ుబాషీ( తరలుమా చదసే వయకిి) కాల్ అవసరేం అయితద 131 450 కు కాల్ చదయేండి.

ఆస్ట్రేలియాలో వైద్య సహాయేం మరయు మద్ద తు లభ్యేం అవుతాయి.
ఒకవళ మీరల ఈ పద్ధ తులోు ఏద్ెైనా ఒకద్ాన్నతో బాధరేంచబడిఉనిటు యితద, మీరల ఆసేరలి
ే యాలో ఉచిత ఆరోగ్య సేంరక్షణ
మరయు మద్ే తును ప ేంద్వచుచ. వైద్ుయలు, నరలసలు, ఇతర వైద్య న్నపుణులు మరయు ఉపాధాయయులు మీకు
సహాయపడగ్లరల. మీరల ఒక బిడడ ను కనాలన్న యోచిసు
ి నిటు యితద, మీరల గ్రభవత్తగా ఉనిపుుడు మరయు మీకు

బిడడ పుటిర న తరలవాత అద్నపు మద్ే తు ప ేంద్డాన్నకి వద్
ై ుయడు, నరలస లేద్ా ఇతర వైద్య న్నపుణుడితో మాటాుడాలన్న మీరల
కోరలకోవచుచ.

మహిళా జననేంద్రియాలు తొలగేంచడేం/కత్తి రేంచడేం అనద్ర ఆస్ట్రేలియాలో తీవిమైన నరేం.
మహిళా జననేంద్రయ
ి ాలు తొలగేంచడేం/కత్తిరేంచడేం ఆసేరలి
ే యాలో చటర వయత్తరేకమన
ై చరయ. ద్ీన్నలో, ఈ పికయ
ి
చదయిేంచడాన్నకి ఒక వయకిిన్న విద్దశాలకు పేంపడేం, లేద్ా ఏరాుటు
ు చదయడేం, ఇద్ర చదసేవిధేంగా ఎవరకన
ై ా మద్ే తు లేద్ా
పో ి తాసహేం కలిుేంచడేం వేంటివి ఉేంటాయి.
ఈ నరాలు చదసన
ి వయకిి పురలషుడెైనా లేద్ా సీి ర అయినా, జైలుకు పేంపవచుచ.
ఈ పద్ధ తులోు ఏద్ెైనా ఒకద్ాన్నతో బాధరేంచబడి ఉనిటు యితద, సాయేం కోరేేంద్ుకు మీరల పో ి తసహిేంచబడతారల మరయు
ఆసేర లి
ే యన్ చటర ేం పికారేం శిక్షిేంచబడరల.
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సాయేం అేంద్రేంచడానికి ఇతర స్ట్వలు మరయు వనరులు ఉనాాయి.
మీరల మహిళా జననేంద్రియాలు తొలగేంచడేం/కత్తిరేంచడేంపై మరేంత సమాచారాన్ని మహిళా జననేంద్రయ
ి ాలు
తొలగేంచడేం/కత్తి రేంచడేంపై నషనల్ ఎడుయకేషన్ టూల్కిట్( National Education Toolkit for Female Genital
Mutilation/Cutting Awareness) వబసైట్ www.netfa.com.au వద్ే ప ేంద్వచుచ.

1800RESPECT ఆసేరలి
ే యా జాతీయ ల ైేంగక ద్ాడి, కుటుేంబ మరయు గ్ృహ హిేంస కౌన్నసలిేంగ్ సరవవస్ (Australia’s
national sexual assault, family and domestic violence counselling service).ఇద్ర ఉచిత, గోపయమన
ై టెలిఫో న్

మరయు ఆన్ల న్
ై కౌన్నసలిేంగ్ మరయు సమాచారాన్ని అేంద్రసి ుేంద్ర. కౌన్నసలరలు మీరల చెపేుద్ర విేంటారల, పిశ్ిలకు
సమాధానాలు ఇసాిరల మరయు మీ సాాన్నక పాిేంతేంలో ఉేండద ఇతర మద్ే తు సేవలకు మిమమలిి రఫర చదసి ారల.
1800 737 732కు కాల్ చేయండి లేదా 1800RESPECT వెబ్సైట్ www.1800RESPECT.org.auకు
వెళ్ లండి.

ఒకవళ మీరల, లేద్ా మీకు తెలిసిన ఎవరైనా, ఈ పద్ధ త్త కొరకు విద్దశాలకు తీసుకళు డేం లేద్ా పద్ధ త్త కొరకు ద్దశ్ేం
బయటకు తీసుకళలు పిమాద్ేం ఉేంద్న్న మీరల భావిేంచినటు యితద, 24/7 కానుసలర ఎమరు న్తస సేంటర(Consular

Emergency Centre)న్న 1300 555 135 (ఆసేరలి
ే యా నుేంచి) లేద్ా +61 2 6261 3304 (విద్దశాల నుేంచి)కు కాల్

చదయేండి లేద్ా ద్గ్గ రలోు ఉని ఆసేరలి
ే యన్ ఓవరవసస్ మిషన్న్న dfat.gov.au వద్ే సేంపిద్రేంచేండి.

మీకు ద్ుబాషీ కావాలా?
ఉచితేంగా అనువాద్ేం మరయు ద్ుబాషీ సేవలు-టిఐఎస్ (Translating and Interpreting Service—TIS) ప ేంద్డేం
కొరకు 131 450 కు కాల్ చదయేండి. ఇతర సరవవసులతో కమూయన్నకేట్ చదయడాన్నకి టిఐఎస్ (TIS) మీకు సాయపడగ్లద్ు.
టిఐఎస్ (TIS) కౌన్నసలిేంగ్ అేంద్రేంచద్ు. అన్ని కాల్స ఉచితేం మరయు గోపయమన
ై వి.
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