طهور بتاع البنات
طهور بتاع البنات ده شنو؟
طهور بتاع البنات ده هو قطع أو تغيير منطقة األعضاء التناسلية للبنات بدون سبب طبي .حاجة ده عندو أسماء كتيرة ،زي القطع ،الطهور وجراحة
الطقوس النسائية .طهور ده ضار بصحة بتاعت البنت وما ضروري زول يعملو.

لو إنت أو أي زول بتعرفو اتعرضت للخطر اضرب تلفون للبوليس على الرقم ده .000
ما تخاف من ناس البوليس في أستراليا ،ناس ديل كويسين وممكن زول يثق فيهم طوالي.
لو انت داير معلومات وإستشارات سرية ومجانية إتصل بخدمة بتاعت  1800RESPECTعلى الرقم ده .1800 737 732
لو انت محتاج مترجم بالمجان إتصل على رقم تلفون ده .131 450

أستراليا فيها مساعدة ودعم طبي.
لو حصلت ليك واحدة من حاجات دي انتي ممكن تلقي رعاية صحية ودعم بالمجان في أستراليا .دكاترة وممرضين واألخصائيين الطبيين والمعلمين
ممكن يساعدوك.
لو انتي عايزة تلدي طفل ،انتي ممكن تتكلمي مع دكتور أو ممرضة أو أي أخصائي طبي عشان يساعدك ويديك دعم زيادة ل ّمن تكوني حامل ول ّمن يكون
طفلك بتاعك برضع.

طهور البنات ده جريمة خطيرة في أستراليا.
طهور البنات ده غير قانوني في أستراليا .كالم ده بشمل أنو الزول يودي البنت برة أستراليا عشان يطهروها في دولة تانية ،أو تسهيل أو مساعدة أو
تشجيع زول عشان يعمل كده.
مره.
الزول البعمل الجرايم دي ممكن يدخل السجن ،لو كان راجل أو َ
لو حصلت ليك واحدة من حاجات دي ،نحن بنشجعك على طلب المساعدة وما حا يعاقبوك حسب القانون األسترالي.

في خدمات وموارد تانية ممكن تساعدك.
انتي ممكن تلقي معلومات عن طهور البنات في حزمة المعلومات الوطنية بتاعت التوعية عن طهور البنات ( National Education Toolkit
 )for Female Genital Mutilation/Cutting Awarenessفي موقع انترنت ده .www.netfa.com.au

 1800RESPECTهي خدمة وطنية لالستشارات المتعلقة باالعتداء الجنسي والعنف المنزلي في أستراليا .خدمة دي بتقدم استشارات
ومعلومات سرية بالمجان بالتلفون أو االنترنت .مستشارين ديل بستمعو ليك وبجاوبو على األسئلة بتاعتك وممكن يحولوك إلى خدمات
بتاعت دعم تانية في منطقتك المحلية.
اتصل برقم تلفون ده  1800 737 732أو ُخش في موقع انترنت بتاع  1800RESPECTعلى .www.1800RESPECT.org.au
لو سفروك انتي أو بنت بتعرفي ها خارج أستراليا عشان يطهروها أو لو بتعتقدي أنو البنت دي ممكن يسفروها خارج أستراليا عشان يطهروها ،اتصلي
بمركز الطوارئ القنصلي (  ،)Consular Emergency Centreمركز ده بشتغل  24ساعة في اليوم  7أيام في األسبوع على الرقم ده 1300
( 555 135من أستراليا) أو على الرقم ده ( +61 2 6261 3304من خارج أستراليا) ،أو اتصلي بأقرب بعثة دبلوماسية أسترالية في الخارج على
.dfat.gov.au

هل انت محتاجة لمترجم؟
اتصل بخدمة بتاعت الترجمة التحريرية والشفهية ) Translating and Interpreting Service (TISعلى الرقم .131 450
المترجم بتاع  TISممكن يساعدك في االتصال بالخدمات التانية ،لكن  TISما بتقدم استشارات .كل المكالمات بكون مجانية وسرية.
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