የሴት ብልት መተልተል/መቁረጥ (Female Genital
Mutilation/Cutting)
የሴት ብልትን መተልተል/መቁረጥ ሲባል ምን ማለት ነው?
የሴት ብልትን መተልተል/መቁረጥ ያላንዳች የሕክምና ዓላማ የሴቶችን ብልት ሆን ብሎ መቁረጥ ወይም መልኩን መቀየር ማለት ነው። ይህ ድርጊት
የተለያዩ ስያሜዎች ያሉት ሲሆን ከነዚህም መካከል መቁረጥ፣ የሴቶች ግርዛትና ልማዳዊ የሴቶች ቀዶ ሕክምና የሚሉት ይገኙበታል። ይህ ድርጊት
በሴቶች ጤንነት ላይ ጉዳት የሚያስከትል ከመሆኑም ሌላ ምንም ጠቀሜታ የለውም።
በእርስዎ ወይም በሚያውቁት ሰው ላይ የተደቀነ አደጋ ካለ በ000 ወደ ፖሊስ ይደውሉ።
በአውስትራሊያ የሚገኙ ፖሊሶች ለደኅንነት የማያሰጉና እምነት የሚጣልባቸው ናቸው።
በሚስጥር ነፃ የምክር አገልግሎትና መረጃ ለማግኘት 1800RESPECT ጋር በ1800 737 732 ደውሎ ማነጋገር ይቻላል።
አስተርጓሚ በነፃ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ 131 450 ላይ ይደውሉ።

አውስትራሊያ ውስጥ የሕክምና እርዳታና ድጋፍ ማግኘት ይቻላል።
ከላይ በተጠቀሱት ድርጊቶች ሳቢያ ለጉዳት ተዳርገው ከሆነ አውስትራሊያ ውስጥ ነፃ የሕክምና እርዳታና ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ሃኪሞች፣ ነርሶች፣
ሌሎች የሕክምና ባለሙያዎችና መምህራን እርዳታ ሊያደርጉልዎት ይችላሉ።
ልጅ የመውለድ ዕቅድ ካለዎት በእርግዝና ወቅትና ልጅ ከወለዱ በኋላ አንድ ሃኪም፣ ነርስ ወይም ሌላ የሕክምና ባለሙያ ተጨማሪ እርዳታ
እንዲያደርግልዎት ማነጋገር ይፈልጉ ይሆናል።

አውስትራሊያ ውስጥ የሴት ብልት መተልተል/መቁረጥ ከባድ ወንጀል ነው።
በአውስትራሊያ የሴቶችን ብልት መተልተል/መቁረጥ ሕገ ወጥ ድርጊት ነው። ይህም አንዲትን ሴት ብልቷን ለማስተልተል ወደ ሌላ አገር መላክን
አሊያም ለዚህ ዓላማ ሁኔታዎችን ማመቻቸትን፣ ድጋፍ ማስጠትን ወይም ማበረታታትን ያጠቃልላል።
እንዲህ ዓይነት ወንጀል የፈጸመ ሰው (ወንድም ሆነ ሴት) ሊታሰር ይችላል።
ከእነዚህ ልማዳዊ አሠራሮች በአንዱ ለጉዳት ተዳርገው ከሆነ እርዳታ ቢጠይቁ የተሻለ ነው፤ በአውስትራሊያ ሕግ ደግሞ ምንም ዓይነት የቅጣት እርምጃ
አይወሰድብዎትም።

እርዳታ ማግኘት የሚቻልባቸው ሌሎች አገልግሎቶችና ምንጮች አሉ።
www.netfa.com.au በሚለው አድራሻ የሴቶች ብልት መተልተልን/መቁረትን በተመለከተ ግንዛቤ ማስጨበጫ ብሔራዊ የትምህርት መመሪያ
ድረ ገጽ (National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) ላይ የሴቶች ብልት
መተልተልን/መቁረጥን የሚመለከት መረጃ ማግኘት ይቻላል።
1800RESPECT ፆታዊ ጥቃት እንዲሁም የቤተሰብና የቤት ውስጥ ጥቃት ሲፈጸም እርዳታ ማግኘት የሚቻልበት የአውስትራሊያ ብሔራዊ የምክር
አገልግሎት (Australia’s national sexual assault, family and domestic violence counselling service) መስጫ ነው።
በዚህ ዝግጅት በስልክና በኢንተርኔት በነፃ የምክርና የመረጃ አገልግሎት በሚስጥር ይሰጣል። አማካሪዎች እርስዎ የሚነግሯቸውን ካዳመጡ በኋላ
ለጥያቄዎችዎ መልስ ይሰጣሉ፤ በተጨማሪም በአካባቢዎ የሚገኙ ሌሎች ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶችን ሊጠቁሙዎ ይችላሉ።
በ1800 737 732 በመደወል ወይም www.1800RESPECT.org.au አድራሻ በመጠቀም 1800RESPECT
ድረ-ገጽን መጎብኘት ይችላሉ።
የእርስዎን ወይም የሌላ ሴትን ብልት ለማስተልተል ወደ ሌላ አገር ተወስዳችሁ ከሆነ አሊያም ይህ ሊከሰት እንደሚችል የሚጠቁም አስጊ ሁኔታ ካለ፣
ሳምንቱን በሙሉ የ24 ሰዓት አገልግሎት ወደሚሰጠው አስቸኳይ የምክር ማዕከል (Consular Emergency Centre) በ 1300 555 135
(ከአውስትራሊያ) ወይም በ +61 2 6261 3304 (ከአውስትራሊያ ውጪ) ስልክ መደወል ወይም በአቅራቢያዎ የሚገኘውን የአስውትራሊያ የአገር
ውጪ ሚሲዮንን በ dfat.gov.au ላይ ማግኘት ይችላሉ።
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አስተርጓሚ ይፈልጋሉ?
በ131 450 ላይ በመደወል የትርጉምና የማብራሪያ አገልግሎት (Translating and Interpreting Service) (TIS) ክፍሉን ማግኘት
ይችላሉ። TIS ውስጥ የሚሠራ አንድ አስተርጓሚ ከሌሎች አገልግሎት ሰጪ አካላት ጋር መነጋገር እንዲችሉ ሊረዳዎት ይችላል፤ ይሁንና TIS የምክር
አገልግሎት አይሰጥም። የስልክ መስመሩ ነፃ ከመሆኑም ሌላ ጉዳይዎ በሚስጥር ይያዛል።
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