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સ્ત્રી જનન ગ
ાં છે દન એ કોઈ તબીબી ક રણ વગર સ્ત્રીન જનન વવસ્ત રને જાણીજોઈને ક પવ ન ાં કે તેમ ાં ફેરફ ર કરવ ન ાં
કૃત્ય છે . ક પવ ાં, શસ્ત્રક્રિય થી સ્ત્રીન જનન ગ
ાં પરની ચ મડી ક ઢી ન ખવી અને ધ વમિક વવવધ રૂપે સ્ત્રી શસ્ત્રક્રિય સક્રિત
તેન ાં ઘણ ાં ન મો છે . તે સ્ત્રીન આરોગ્ય મ ટે નકસ નક રક છે અને જરૂરી નથી.

જો તમે કે તમ રી ઓળખીતી વ્યક્તત જોખમમ ાં િોય તો 000 પર પોલીસને ફોન કરો.
ઑસ્રેલલય મ ાં પોલીસ પ સે જવ ાં સલ મત છે અને તેમન પર વવશ્વ સ કરી શક ય છે .
મફત અને ખ નગી સલ િ અને મ ક્રિતી મ ટે 1800RESPECT ને 1800 737 732 પર ફોન કરો.
જો તમ રે મફત દભ વિય સેવ ની જરૂર િોય તો 131 450 પર ફોન કરો.

ઑસ્ટ્રેલલય મ ાં તબીબી મદદ અને સહ યત ઉપલબ્ધ છે .
જો તમે આમ ન
ાં ી કોઈ એક પ્રક્રિય થી અસરગ્રસ્ત થય િો, તો તમે ઑસ્રેલલય મ ાં મફત આરોગ્ય સાંભ ળ અને મદદ
પ્ર પ્ત કરી શકો છો. ડૉતટરો, નસો, બીજા તબીબી વ્ય વસ વયકો અને વશક્ષકો તમને મદદ કરી શકે છે .

જો તમે બ ળક પેદ કરવ ન ાં આયોજન કરત િો, તો તમે જ્ય રે ગભભવતી િો ત્ય રે અને જ્ય રે તમને બ ળક જન્મે

ત્ય રે વધ સિ યત મેળવવ તમે ડૉતટર, નસભ અથવ બીજા તબીબી વ્ય વસ વયક સ થે વ ત કરવ ઇચ્છત ાં િોઈ શકો
છો.

સ્ત્રી જનન ગ
ાં છે દન એ ઑસ્ટ્રેલલય મ ાં એક ગાંભીર ગનો છે .
સ્ત્રી જનન ગ
ાં છે દન એ ઑસ્રેલલય મ ાં ગેરક યદે સર છે . તેમ ાં આ પ્રક રની પ્રક્રિય કર વવ મ ટે વ્યક્તતને દે શની બિ ર
મોકલવી, અથવ આ પ્રક્રિય કર વવ મ ટે કોઈને સગવડ કરી આપવી, મદદ કરવી અથવ પ્રોત્સ િન આપવ નો
સમ વેશ થ ય છે .

આવ ગન કરન ર વ્યક્તત, સ્ત્રી િોય કે પરિ, તેને જેલની સજા થઈ શકે છે .
જો તમે આમ ન
ાં ી એક પ્રક્રિય થી અસરગ્રસ્ત થય િો, તો તમને મદદ મ ગવ મ ટે પ્રોત્સ ક્રિત કરવ મ ાં આવે છે અને
તમને ઑસ્રેલલય ન ક યદ િેઠળ સજા નિીં થ ય.

બીજી સેવ ઓ અને સાંસ ધનો છે જે મદદ કરી શકે છે .
તમને સ્ત્રી જનન ગ
ાં છે દન અંગે જાગ ૃતત મ ટેની ર ષ્ટ્રીય તશક્ષણની ટૂલકકટ (National Education Toolkit for
Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) ની વેબસ ઇટ www.netfa.com.au પર સ્ત્રી જનન ગ
ાં છે દન
વવશે મ ક્રિતી મળી શકે છે .
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1800RESPECT એ જાતીય સત મણી, ઘરે લ અને પ ક્રરવ ક્રરક ક્રિસ
િં નો ભોગ બનેલ ઓને સલ િ આપતી ઑસ્રેલલય ની
ર ષ્ટ્રીય સ્તરની સેવ છે (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling

service). તે મફત અને ખ નગી સલ િ અને મ ક્રિતી, ફોન પર અને ઑનલ ઇન આપી શકે છે . સલ િ આપન ર તમ રી
વ તો સ ભ
ાં ળે , તમ ર પ્રશ્નોન જવ બ આપી શકે અને તમ રી નજીકન વવસ્ત રમ ાં ઉપલબ્ધ બીજી મદદ કરતી સેવ ઓ
તરફ તમને દોરી શકે છે .

1800 737 732 પર ફોન કરો અથવ 1800RESPECT ની વેબસ ઇટ www.1800RESPECT.org.au પર જાઓ.
જો તમને, કે તમ ર કોઈ ઓળખીત ને આ પ્રક્રિય મ ટે દે શની બિ ર લઈ જવ મ ાં આવ્ય િોય અથવ જો તમને

લ ગત ાં િોય કે તેઓ પ્રક્રિય મ ટે દે શની બિ ર લઈ જવ ન ાં જોખમ ધર વે છે , તો 24/7 દૂ ત વ સ સાંબવાં ધત કટોકટી કેન્ર
(Consular Emergency Centre) ને 1300 555 135 પર (ઑસ્રેલલય થી) અથવ +61 2 6261 3304 પર (દે શની
બિ રથી) ફોન કરો અથવ dfat.gov.au પર ઑસ્રેલલય ન સૌથી નજીકન ઓવરસીઝ વમશનનો સાંપકભ કરો.

શાં તમ રે દભ તિય ની જરૂર છે ?
131 450 પર ભ િ ત
ાં ર અને દભ તિય સેવ (Translating and Interpreting Service) (TIS) મ ટે ફોન કરો. TIS

મથ
ાં ી દભ વિયો તમને બીજી સેવ ઓ સ થે વ તચીત કરવ મ ાં મદદ કરી શકે છે . જોકે, TIS સલ િ સ ૂચન કરતી નથી.
બધ કૉલ્સ મફત અને ખ નગી િોય છે .
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