اوزێ مێینە
نوقسانکردن /بڕین کۆئەندایم ز ی
اوزێ مێینە چییە؟
نوقسانکردن /بڕین کۆئەندایم ز ی
اوزێ مێینەیە بەێ هیچ هۆکارێیک پزیشیک .ئەوە گەلێک
اوزێ مێینە ،بڕینێیک بە ئەنقەست یان تێکداێ کۆئەندایم ز ی
نوقسانکردن /بڕین کۆئەندایم ز ی
ی
تەندروسن ژنان و شتێیک پێویست نییە.
ناوی هەیە ،لەوانە بڕین ،خەتەنەکردێ مێینە و سونەتکردێ مێینە .ئەوە زیان دەگەیەنێت بە
ئەگەر خۆت یان کەسێک کە تۆ دەیناسیت مەتریس لەسەرە تەلەفون بکە بۆ پۆلیس بە ژمارە 000.
ی
ئوستالیا پۆلیس کەسانێیک بێمەتریس و جێگەی متمانەن.
لە
بۆ ڕێنیشاندان و زانیاری ێ بەرانبەر و نهێن تەلەفون بکە بۆ  1800RESPECTبە ژمارە .1800 737 732
گتی ێ بەرانبەرە تەلەفون بکە بۆ .131 450
ئەگەر پێویستیت بە وەر ڕ

ر
ر
پشتگتی پزیشیک بەردەستە.
یارمەێ و
ئوستالیا
لە
ر
ی
ی
تەندروسن و پشتگتی ێ بەرانبەر ڕابگات.
چاودێرێ
ئوستالیا دەستت بە
ئەگەر یەکێک لەم پڕۆسانە کاریگەری لەسەر داناویت ،ئەوا تۆ دەتوانیت لە
ی
دوکتۆرەکان ،پەرستارەکان و پیشەوەرە پزیشکییەکاێ تر و مامۆستاکان دەتوانن یارمەتیت بدەن.
ئەگەر بەنیازیت کۆرپەیەکت ببێت ،دەشێت کارێیک باش بێت ئەگەر لەگەڵ دوکتۆر ،پەرستار یان پیشەوەرێیک دیکەی پزیشیک قسە بکەیت بۆ
بەدەستهێناێ پشتگتی زیاتر بۆ ئەو ماوەیەی کە دووگیان دەبیت و ئەو کاتەی کە کۆرپەکەت دەبێت.

ر
ئوستالیا تاوانێیک جددیە.
اوزێ مێینە لە
نوقسانکردن/بڕین کۆئەندایم ز ی

ا
ی
ئوستالیا نایاساییە .ئەوە بریتیە لە ناردێ کەسێک بۆ دەرەوەی وڵت بۆ ئەنجامداێ خەتەنە ،یان
اوزێ مێینە لە
نوقسانکردن/بڕین کۆئەندایم ز ی
ئاسانکاریکردن ،پشتگتیکردن یاخود هانداێ کەسێک بۆ ئەوەی ئەم پڕۆسەیە لەسەری ئەنجام بدرێت.
ئەو کەسەی کە ئەو جۆرە تاوانانە ئەنجام دەدات دەشێت بخرێتە بەندیخانە ،ی
ئیت ئەو کەسە ژن بێت یان پیاو.
ی
ی
ئوستایل سا نادرێیت.
یارمەێ وەربگریت و تۆ بەگوێرەی یاسای
ئەگەر یەکێک لەو ڕەوشانە کاریگەری لەسەر داناویت ،ئێمە هانت دەدەین کە

پشتگتی هەیە کە دەتوانن یارمەتیتان بدەن.
خزمەتگوزاری و سەرچاوەی دیکەی
ر
اوزێ مێینە
تۆ دەتوانیت لەسەر ماڵپەڕی کۆئامڕازی پەروەردەی
ر
نیشتمانن بۆ هۆشیاری لەسەر نوقسانکردن/بڕین کۆئەندایم ز ی
)(National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awarenessلەwww.netfa.com.au
اوزێ مێینە بەدەست بهێنیت.
زانیاری دەربارەی نوقسانکردن/بڕین کۆئەندایم ز ی
ی
ژ
توندوتتی ناوماڵ .ئەو
ئوستالیا یە بۆ ڕاوێژ و ئامۆژگاری سەبارەت بە پەالماری سێکیس ،ختان و
 1800RESPECTخزمەتگوزاری نیشتمانن
ا
انیارێ بێبەرانبەر و نهێن بە تەلەفون و لەسەر ئینتەرنێت فەراهەم دەکات .ئامۆژگاران گوێت یل دەگرن ،وەڵیم
خزمەتگوزارییە ڕاوێژ و ئامۆژگاری و ز ی
پرسیارەکانت دەدەنەوە و دەتوانن ڕەوانەت بکەن بۆالی خزمەتگوزاری پشتگتی دیکە لە ناوچەکەی خۆتدا.
تەلەفون بکە بۆ  1800 737 732یان بچۆرە سەر ماڵپەڕی  1800RESPECTلە www.1800RESPECT.org.au.
ا
ئەگەر خۆت ،یان کەسێک کە تۆ دەیناسیت ،براوە بۆ دەرەوەی وڵت بۆ ئەنجامداێ خەتەنەکردێ مێینە یان ئەگەر تۆ پێت وایە کە کەسێک مەتریس
ا
ئەوەی لەسەرە کە بتێت بۆ دەرەوەی وڵت بۆ ئەنجامداێ خەتەنەکردێ مێینە ،تەلەفون بکە بۆ ناوەندی فریاکەوتن کونسوڵخانە ( Consular
ا
ی
ئوستالیاوە) یان ژمارە ( +61 2 6261 3304لە دەرەوەی وڵتەوە) یان
 )Emergency Centreبە ژمارە ( 1300 555 135لە
ا
ی
ی
ئوستایل دەرەوەی وڵتەوە لە dfat.gov.au.
نزیکتین نتدراوی
پەیوەندی بکە بە

گت (موتەرجیم) هەیە؟
ئایا پێویستیت بە وەر ر ڕ
گتێیک TIS
گتان )Service) (TIS
 (Translating and Interpretingبە ژمارە  .131 450وەر ڕ
تەلەفون بکە بۆ خزمەتگوزاری وەر ر ڕ
ا
ڕێنماێ و ئامۆژگاری پێشکەش
اری
ز
خزمەتگو
TIS
ئەوەشدا
لەگەڵ
م
بەڵ
ترەوە،
ارییەکاێ
ز
خزمەتگو
بە
پەیوەنیکردن
دەتوانێت یارمەتیت بدات بۆ
ی
ناکات .هەموو پەیوەندییە تەلەفونییەکان ێ بەرانبەرن و ناوەرۆیک پەیوەندیەکان بە نهێن دەمێنێتەوە.
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