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 لڑکیوں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹنا
 لڑکیوں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ 

کا مطلب یہ ہے کہ کسی طبی وجہ کے بغیر لڑکی یا (Female Genital Mutilation/Cutting) لڑکیوں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹنے
کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثال" کاٹنا، لڑکی کا  کے لیےمیں تبدیلی الئی جاۓ۔ اس  نیا اعورت کے جنسی اعضا کو جان بوجھ کر کاٹا جاۓ 

 نقصان دہ ہے اور غیر ضروری ہے۔ کے لیےختنہ کرنا اور لڑکیوں کی روایتی سرجری۔ یہ عورتوں کی صحت 

 

 کو فون کریں۔پر پولیس  000اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو 

 آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

 کو فون کریں۔ 1800RESPECTپر  732 737 1800 کے لیے معلوماتمفت، رازدارانہ مشورے اور 

 پر فون کریں۔ 450 131اگر آپ کو مفت انٹرپریٹر )ترجمان( کی ضرورت ہو تو 

 اور سہارا دستیاب ہے۔آسٹریلیا میں طبی مدد 

اور مدد  حاصل کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر، نرسیں، دوسرے  کی مفت خدمات کسی ایسے عمل سے متاثر ہوئی ہیں تو آپ آسٹریلیا میں صحت آپاگر 
 طبی کارکن اور اساتذہ آپکی مدد کر سکتے ہیں۔

 اگر آپ ماں بننے کا ارادہ رکھتی ہیں تو شاید آپ کسی ڈاکٹر، نرس یا دوسرے طبی کارکن سے بات کرنا چاہیں تاکہ جب آپ حاملہ ہوں اور جب
 مدد مہیا ہو۔بچے کو جنم دینے والی ہوں تو آپکو اضافی 

 لڑکیوں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹنا آسٹریلیا میں ایک سنگین جرم ہے۔

۔  کسی کو  آسٹریلیا سے باہر بھیج کر یہ عمل کروانا، کسی پر  یہ عمل ےا غیر قانونی ہلڑکیوں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹنآسٹریلیا میں 
 کسی کی حوصلہ افزائی کرنا بھی غیر قانونی ہے۔ کے لیےکروانے عمل کرنا یا  یہ  عمل کی حمایتکروانے کا انتظام کرنا، اس 

 وہ مرد ہو یا عورت۔ان جرائم کا ارتکاب کرنے واال شخص جیل جا سکتا ہے چاہے 

ہیں تو ہم آپکی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ مدد مانگیں اور آسٹریلیا کے قانون کے تحت آپکو سزا نہیں  اثر آپ ایسے کسی عمل سے متاگر 
 ملے گی۔

 ایسی دوسری خدمات اور وسائل موجود ہیں جو  آپکے کام آ سکتے ہیں۔

 کے لیےں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹنے سے متعلق آگہی لڑکیوے کے بارے میں معلومات آپکو لڑکیوں/عورتوں کے جنسی اعضا کاٹن
ویب کی   (National Education Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) قومی تعلیمی وسائل

 پر ملیں گی۔ www.netfa.com.au سائیٹ

1800RESPECT ۔ یہ سروس لنگ )ماہرانہ مشورے( کی قومی سروس ہےکاؤنس کے لیےتشدد  گھریلواور  آسٹریلیا میں جنسی حملے، عائلی
فون پر اور آن الئن مفت، رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز )صالح کار( آپ کی بات سنتے ہیں، سواالت کا جواب 

 مقامی عالقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔دیتے ہیں اور آپ کے 

 ۔دیکھیں ویب سائیٹ کی 1800RESPECTپر  www.1800RESPECT.org.auپر فون کریں یا  732 737 1800

آسٹریلیا سے  کے لیےر لے جایا گیا ہے یا آپکے خیال میں کسی کو اس عمل آسٹریلیا سے باہ کے لیےاگر آپکو یا آپکی کسی واقف کو اس عمل 
 135 555 1300کو ) آسٹریلیا سے(  Consular Emergency Centre)باہر لے جانے کا خطرہ پیش ہے تو قونصلر ایمرجنسی سنٹر ) 

 dfat.gov.auگھنٹوں میں کسی بھی وقت فون کریں یا  24پر ہفتے کے ساتوں دن، 3304 6261 2 61+پر  یا )آسٹریلیا کے باہر سے( 
 پر قریبی آسٹریلین اوورسیز مشن سے رابطہ کریں۔ 

 یا آپ کو انٹرپریٹر )ترجمان( کی ضرورت ہے؟ک

 TISکریں۔  پر  مفت فون 450 131کو  (Translating and Interpreting Service, TIS) تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس
مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ مفت اور   ماہرانہ TISا ہے تاہمدوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتکا ترجمان 

 رازدارانہ ہوتا ہے۔

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/

