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பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்

சிபைை்ைல்/பெட்டுைல் 

பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்சிபைை்ைல்/பெடட்ுைல் என்றால் என்ன? 

பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்சிபைைை்ல்/பெட்டுைல் என்ெது மருைத்ுெக் காரணம் எதுவுமின்றி பெண் 

பிறெ்புறுெ்புெ் ெகுதிபை வெண்டுபமன்வற பெட்டுைல் அல்லது மாற்றிைபமை்ைல் ஆகும். அைற்கு பெட்டுைல், 

பெண் விருை்ைவசைனம், பெண் சைத்ிர சிகிசப்சச ்சடங்கு என்ென உட்ெட ெல பெைரக்ள் உண்டு. அது 

பெண்களின் சுகாைாரைத்ுக்குை் தீங்கானதும் வைபெைற்றதும் ஆகும். 

நீங்கவளா உங்களுக்குை் பைரிந்ை எெருவமா ஆெைத்ிலிருந்ைால் 000 இல் பொலிசாபர அபையுங்கள். 

அவுஸ்திவரலிைாவிலுள்ள பொலிசார ்ொதுகாெ்ொனெரக்ள், நம்ெை் ைகுந்ைெரக்ள். 

இலெச, இரகசிைம் வெணும் ஆவலாசபனக்கும் ைகெல்களுக்குமாக 1800 737 732 இல் 1800RESPECT ஐ 

அபையுங்கள். 

உங்களுக்கு ஓர ்இலெச உபரபெைரெ்்ொளர ்வைபெைாயின் 131 450 ஐ அபையுங்கள். 

அவுஸ்திவரலிைாவில் மருை்துெ உைவியும் ஆைரவும் கிபடக்கெ் பெறுகின்றன. 

நீங்கள் இசப்சைன்முபறகளில் ஒன்றால் ொதிக்கெ்ெட்டிருந்ைால், நீங்கள் அவுஸ்திவரலிைாவில் இலெச 

சுகாைாரெ் ெராமரிெ்பெயும் ஆைரபெயும் அணுகலாம். மருைத்ுெரக்ள், ைாதிைர,் ஏபனை மருைத்ுெ 

நிபுணரக்ள், ஆசிரிைரக்ள் ஆகிவைார ்உங்களுக்கு உைெலாம்.  

நீங்கள் ஒரு குைந்பை பெறை் திட்டமிட்டால், நீங்கள் கரெ்்ெமாயுள்ள வொதும் உங்களுக்கு உங்களது குைந்பை 

கிபடை்துள்ள வொதும் வமலதிக உைவி பெற நீங்கள் ஒரு மருைத்ுெரிடம், ைாதியிடம் அல்லது வெறு மருைத்ுெ 

நிபுணரிடம் உபரைாட வெண்டியிருக்கலாம். 

பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்சிபைை்ைல்/பெடட்ுைல் அவுஸ்திவரலிைாவில் ஒரு 

கடுபமைான குற்றமாகும். 

பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்சிபைைை்ல்/பெட்டுைல் அவுஸ்திவரலிைாவில் சட்ட விவராைமானைாகும். ஒரு 

பசைன்முபறபை நடை்துெைற்காக ஒருெபர பெளிநாட்டுக்கு அனுெ்புைல், அல்லது ஒருெருக்கு இபைச ்

பசை்ை ெசதிைளிை்ைல், ஆைரெளிை்ைல் அல்லது தூண்டுைல் இதில் உள்ளடங்குகின்றன. 

இக்குற்றங்கபள இபைக்கும் ஒருெர ்ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் அெர ்சிபறக்குச ்பசல்லலாம். 

நீங்கள் இசப்சைன்முபறகளில் ஒன்றால் ொதிக்கெ்ெட்டிருந்ைால், நீங்கள் உைவி வகாரை் தூண்டெ்ெடுெதுடன், 

அவுஸ்திவரலிைச ்சட்டை்தின் கீை் ைண்டிக்கெ்ெட மாட்டீரக்ள். 

உைெக்கூடிை ஏபனை வசபெகளும் ெளங்களும் காணெ்ெடுகின்றன. 

நீங்கள் www.netfa.com.au என்ற பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்சிபைை்ைல்/பெட்டுைல் ெற்றிய 

விழிெ்புணரவ்ுக்கான தைசிய கல்விக் கருவிை் திரட்டின் (National Education Toolkit for Female Genital 

Mutilation/Cutting Awareness) ெபலை்ைளை்தில் பெண் பிறெ்புறுெ்பெச ்சிபைைை்ல்/பெட்டுைல் பைாடரெ்ாகக் 

கண்டு பகாள்ளலாம்.  

1800RESPECT என்ெது அவுஸ்திவரலிைாவின் வைசிை ொலிைல் ைாக்குைல், குடும்ெ, வீட்டு ென்முபற 

ஆவலாசபனச ்வசபெைாகும். அது இலெச, இரகசிைம் வெணும் பைாபலவெசி, இபணைெழி 

ஆவலாசபனபையும் ைகெல்கபளயும் ெைங்குகிறது. ஆவலாசகரக்ள் உங்களுக்குச ்பசவிமடுைத்ு, 

வகள்விகளுக்குெ் ெதிலளிெ்ெதுடன், உங்களது உள்ளூரெ்் ெகுதியிலுள்ள ஏபனை உைவிச ்வசபெகளுக்கு 

உங்கபளெ் ெரிந்துபரக்கலாம். 

1800 737 732 ஐ அபையுங்கள் அல்லது www.1800RESPECT.org.au என்ற 1800RESPECT ெபலைை்ளைத்ிற்குச ்

பசல்லுங்கள். 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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நீங்கவளா உங்களுக்குை் பைரிந்ை எெருவமா இசப்சைன்முபறக்காக பெளிநாட்டுக்கு அபைை்துச ்

பசல்லெ்ெட்டிருெ்பின் அல்லது அெர ்பசைன்முபறக்காக நாட்டுக்கு பெளிவை அபைைத்ுச ்பசல்லெ்ெடும் 

இடரெ்்ொட்டில் இருெ்ெைாக நீங்கள் கருதினால், 1300 555 135 இல் (அவுஸ்திவரலிைாவிலிருந்து) அல்லது 

+61 2 6261 3304 (பெளிநாட்டிலிருந்து) 24/7 வெராண்பம அெசர நிபலைை்பை (Consular Emergency Centre) 

அபையுங்கள் அல்லது dfat.gov.au. இல் பெளிநாட்டிலுள்ள அவுஸ்திவரலிைாவின் ஆகக் கிட்டிை தூைரகை்பைை் 

பைாடரப்ு பகாள்ளுங்கள். 

உங்களுக்கு ஓர ்உபரபெைரெ்்ொளர ்வைபெைா? 

131 450 இல் ப ாழிபெயரெ்்பு உபரபெயர்ெ்புச ்தசபெபய (Translating and Interpreting Service (TIS)) 

அபையுங்கள். TIS ஐச ்வசரந்்ை ஓர ்உபரபெைரெ்்ொளர ்உங்களுக்கு ஏபனை வசபெகளுடன் பைாடரெ்ாடல் 

பசை்ை உைவுொர,் ஆயினும் TIS ஆவலாசபன ெைங்குெதில்பல. அபைெ்புக்கள் ைாவும் இலெசமானபெயும் 

இரகசிைம் வெணுெபெயும் ஆகும். 


