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ی مێینە بڕین   / نوقسانکردن
  کۆئەندایم زاوزێ 

ی مێینە چییە؟  بڕین   / نوقسانکردن
 کۆئەندایم زاوزێ 

ی مێینە  بڕین   / نوقسانکردن
ی مێینەیە بەێ   هیچ هۆکارێیک پزیشیک. ئەوە گەلێک   تێکداێ  بڕینێیک بە ئەنقەست یان  ،کۆئەندایم زاوزێ 

کۆئەندایم زاوزێ 
 بە تەندروسنی ژنان و شتێیک پێویست نییە.  دەگەیەنێت مێینە. ئەوە زیان سونەتکردێ  ناوی هەیە، لەوانە بڕین، خەتەنەکردێ  مێینە و 

 000.  ژمارە ئەگەر خۆت یان کەسێک کە تۆ دەیناسیت مەتریس لەسەرە تەلەفون بکە بۆ پۆلیس بە 

الیا پۆلیس کەسانێیک   و جێگەی متمانەن.  بێمەتریسلە ئوستی

 . 1800 737 732 بە ژمارە  1800RESPECTبۆ ڕێنیشاندان و زانیاری ێ   بەرانبەر و نهێن  تەلەفون بکە بۆ 

ڕی ێ   بەرانبەرە تەلەفون بکە بۆ   
 . 131 450ئەگەر پێویستیت بە وەرگت 

ی پزیشیک بەردەستە.  الیا یارمەێر و پشتگتر  لە ئوستر

الیا دەستت بە  تۆ  ئەوا  ،کاریگەری لەسەر داناویتیەکێک لەم پڕۆسانە  ئەگەر  ی ێ   بەرانبەر ڕابگات.  چاودێرێی دەتوانیت لە ئوستی تەندروسنی و پشتگت 
 دوکتۆرەکان، پەرستارەکان و پیشەوەرە پزیشکییەکاێ  تر و مامۆستاکان دەتوانن یارمەتیت بدەن. 

پیشەوەرێیک دیکەی پزیشیک قسە بکەیت بۆ یان ئەگەر بەنیازیت کۆرپەیەکت ببێت، دەشێت کارێیک باش بێت ئەگەر لەگەڵ دوکتۆر، پەرستار  
ی زیاتر بۆ ئەو ماوەیەی کە دو   وگیان دەبیت و ئەو کاتەی کە کۆرپەکەت دەبێت. بەدەستهێناێ  پشتگت 

الیا تاوانێیک بڕین  / نوقسانکردن ی مێینە لە ئوستر
 . جددیە کۆئەندایم زاوزێ 

الیا نایاساییە. بڕین  / نوقسانکردن ی مێینە لە ئوستی
ت بریتیە لە ناردێ    وەئە کۆئەندایم زاوزێ 

ا
 نیا، ئەنجامداێ  خەتەنە بۆ کەسێک بۆ دەرەوەی وڵ

یکردن   . ئەم پڕۆسەیە لەسەری ئەنجام بدرێتئەوەی  هانداێ  کەسێک بۆ  خود یائاسانکاریکردن، پشتگت 

 بخرێتە بەندیخانە، ئیتی ئەو کەسە ژن بێت یان پیاو.  دەشێتئەو کەسەی کە ئەو جۆرە تاوانانە ئەنجام دەدات 

ا نادرێیت. وەربگریت یارمەێی ئەگەر یەکێک لەو ڕەوشانە کاریگەری لەسەر داناویت، ئێمە هانت دەدەین کە  ایل س   و تۆ بەگوێرەی یاسای ئوستی

ی هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.   خزمەتگوزاری و سەرچاوەی دیکەی پشتگتر

ی مێینە / نوقسانکردنماڵپەڕی کۆئامڕازی پەروەردەی نیشتماننر بۆ هۆشیاری لەسەر لەسەر تۆ دەتوانیت 
بڕین  کۆئەندایم زاوزێ 

(National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) ەلwww.netfa.com.au 
ی مێینەبڕین  / نوقسانکردندەربارەی زانیاری 

  بەدەست بهێنیت.   کۆئەندایم زاوزێ 

1800RESPECT الیا خزمەتگوزاری نیشت ان و سێکیس،  پەالماریسەبارەت بە  ڕاوێژ و ئامۆژگاری یە بۆ  مانن  ئوستی   
ی ناوماڵ. ئەو خت  ژ توندوتت 

یم  گوێت یل    ئامۆژگارانبێبەرانبەر و نهێن  بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات.  و زانیارێی  ڕاوێژ و ئامۆژگاریخزمەتگوزارییە 
ا
دەگرن، وەڵ

ی دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا.   پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگت 

 .www.1800RESPECT.org.auلە  1800RESPECT ماڵپەڕی یان بچۆرە سەر   1800 737 732تەلەفون بکە بۆ 

ت بۆ ئەنجامداێ  خەتەنەکردێ  مێینە یان  ئەگەر خۆت، 
ا
ئەگەر تۆ پێت وایە کە کەسێک مەتریس یان کەسێک کە تۆ دەیناسیت، براوە بۆ دەرەوەی وڵ

ت بۆ ئەنجامداێ  خەتەنەکردێ  مێینە، تەلەفون بکە بۆ ناوەندی 
ا
ێت بۆ دەرەوەی وڵ  Consularکونسوڵخانە )فریاکەوتن   ئەوەی لەسەرە کە بت 

Emergency Centre الیاوە(   1300 555 135 ( بە ژمارە تەوە( )لە دەرەو   +61 2 6261 3304 ژمارە یان )لە ئوستی
ا
یان ەی وڵ

تەوە لە 
ا
ایل دەرەوەی وڵ دراوی ئوستی  

ین  نت   .dfat.gov.auپەیوەندی بکە بە نزیکتی

ڕ )موتەرجیم( هەیە؟ ر
 ئایا پێویستیت بە وەرگت 

انتەلەفون بکە بۆ  ڕ ر
ێیک 131 450بە ژمارە  (TIS) (Translating and Interpreting Service) خزمەتگوزاری وەرگت  ڕ  

 TIS. وەرگت 

م لەگەڵ ئەوەشدا 
ا
خزمەتگوزاری ڕێنماێی و ئامۆژگاری پێشکەش  TISدەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ پەیوەنیکردن بە خزمەتگوزارییەکاێ  ترەوە، بەڵ

 بەرانبەرن و ناوەرۆیک پەیوەندیەکان بە نهێن  دەمێنێتەوە. ناکات. هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان ێ   

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

