ختنه یا قطع کدون عضو تناسلی زن
قطع کدو یا معیوب کدون عضو تناسلی زن چیز استه؟
قطع کدو یا معیوب کدون عضو تناسلی زن یک کار عمدی و تغییر دادو استه که بدون کدام دلیل صحی اجرا موشه.
این کار بنام های زیادی یاد موشه ،بشول قطع کدو ،ختنه زنانه ،جراحی عنعنوی زنانه.
این کار ده صحت زن ضرر دره و غیر ضروری استه.
اگه شمو یا کدام شنخته شمو در خطر بشید ،ده شماره  000پولیس تلفن کید.
پولیس ده آسترالیا محفوظ و اعتباری استه.
بلده مشوره مفت و محرمانه و دیگه مالومات به شماره  1800RESPECTیا  1800 737 732تلفن کید
اگه ده ترجمان مفت ضرورت دشتید ده شماره  131 450تلفن کید

ده آسترالیا کمک های صحی ده دسترس استه.
اگر شمو ازی مشکل رنج می کشید ،کمک های صحی مفت ده آسترالیا ده دسترس استه .داکترها ،نرس ها و
دیگه کارمندان صحی و معلم ها ده شمو کمک می تنه.
اگر پالن درید بچه دار شوید ،باید ازو خاطیر قنجیغه یک داکتر ،نرس و یا کارمند صحی توره بوگید تا که ده وقت بارداری
و تولد اوالد کمک های زیافتر قنجیغه شمو ارایه شونه.

ده آسترالیا قطع کدو یا معیوب کدون عضو تناسلی زن یک جرم جدی استه.
قطع کدو یا معیوب کدون عضو تناسلی زن غیر قانونی استه .بشمول فرستادن یک نفر در خارج بخاطر اجرای ازی
عمل ،و یا همکاری ،حمایت و یا تشویق کدون یک کسی دیگه بخاطر اجرای ازی کار.
کسی که مرتکب ازیطور جرم ها شوه شاید که ده بندیخانه انداخته شوه ،چه زن بشه یا مردگ.
اگر شمو سردچار ازی مشکالت استین ،ده شمو توصیه موشه بلده کمک گرفتو مراجعه کید و شمو ازی خاطیر
براساس قانون آسترالیا مجازات نه موشین.

خدمات دیگه بلده کمک کدو وجود دره
شمو می تنید ده باره قطع عضو تناسلی زن از برنامه آموزشی و اطالع رسانی ملی برای جلوگیری از قطع
کدون عضو تناسلی زنNational Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness
از طریق ویبسایت  www.netfa.com.auمالومات پیدا کنین.
ده آسترالیا  1800RESPECTیک شماره سرتاسری خدمات مشورتی بلده تعرض جنسی و خشونت های خانگی
استه .این سرویس خدماتی مالومات و مشاروه سری و محفوظ از طریق تلفن و آنالین ارایه مونه .مشاورین به توره
شمو گوش گریفته ،سوالهای شموره جواب موگه و شمو ره به خدمات مناسب ده منطقه شمو راجع مونه.
شمو میتنید که ده شماره  1800 737 732تلفن کنید یا که ده ویبسایت 1800RESPECT
 www.1800RESPECT.org.auسر بزنید.
اگر شمو یا یک شن خته شمو ،ده خارج بورده شده تا که ای عمل بله شی اجرا شوه ،و یا شمو فکر مونید ده خطر
خارج بوردو و عمل استه ،ده شماره خدمات عاجل قنسولی  24ساعته همه روزه Consular Emergency Centre
زنگ بزنید ،شماره داخل آسترالیا ( )1300 555 135یا شماره خارج از آسترالیا ( ،)+61 2 6261 3304و یا که ده
نزدیکترین دفتر آسترالیا تماس برقرار کنینdfat.gov.au .
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ترجمان کار درید؟
ده شماره  131 450خدمات ترجمانی تیس  )TIS( Translating and Interpreting Serviceزنگ بزنید .یکی از
ترجمان های ( )TISشموره همرای زبو کمک مونه تا هرجای کار دشتید توره بوگید .خود تیس خدمات مشاوره دهی
ندره ،سرویس از اینها مفت و سری استه.
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