هي بسیار ًگراًن کَ ختٌَ زًاًَ [ ]FGMبرای هي رخ بدُد یا رخ
دادٍ است .چکار هی تواًن اًجام دُن؟
بایذ با یک بسرگتر هْرد اعتواد صحبت کٌیذ .ایي ضخص هی تْاًذ یک هعلن ،هأهْر پطتیباًی داًص
آهْزاى ،یا هربی ّرزش باضذ.

ختٌَ زًاًَ

اگر ترجیح هی دُیذ با یک ًفر کَ ضوا را ًوی ضٌاسذ صحبت کٌیذ ،هی تْاًیذ با ایٌجا تواش بگیریذ؛
 خدهات کودکاى پیتربورو ] 01733 864180 - [Peterboroughیا 01733 864170
 خدهات کودکاى کوبریج شایر ]0345 045 5203 - [Cambridgeshire

 خارج از ساعات اداری 01733 234724 -

 اًجوي هلی جلْگیری از بیرحوی در قبال کْدکاى
تلفي کوک رساًی  42ساعتَ  -تلفي0800 800 5000 :
 تلفي کوک رساًی FGM
ایویلfgmhelp@nspcc.org.uk :
تلفي0800 028 3550 :

اگر بَ یک ًفر اطالع بدُن چَ خواُد شد؟
ضوا ّاقعاً ضجاع ُستیذ .هردم بَ حرف ُای ضوا گْش هی کٌٌذ ّ هراحل بعذی را
برایتاى تْضیح هی دٌُذ.
برای داًلْد ایي برّضْر بَ
 www.peterboroughlscb.org.ukیا  www.cambridgeshire.gov.uk/lscb/هراجعَ کٌیذ
یا با ُیأت هحلی هحافظت از کْدکاى ] [LSCBپیتربْرّ در

تلفي01733 863744 :

یا ُیأت هحلی هحافظت از کْدکاى کوبریج ضایر در ضوارٍ  01480 373522تواش بگیریذ

اطالعات برای
جْاًاى

چرا  FGMبی اضکال ًیست؟

 - FGMچیست؟

ایي کار غیرقاًوًی است ّ ضخصی کَ آًرا اًجام هی دُذ هوکي است تا  42ساال باَ زًاذاى
برّد
 FGMگاُی اّقات با
عٌْاى بریذى ُن ًاهیذٍ
هی ضْد

 FGMاز برش ُای کْچک تا برداضتي کاهل
قسوت ُای بیرًّی اًذام تٌاسلی خاًن ُا ّ
دختراى را ضاهل هی ضْد

ایي کار هعوْالً بخاطر
دالیل فرٌُگی اًجام هی
ضْد
ایي کار در بعضی کطْرُا
ضاهل آفریقا ،آسیا ّ جٌْب
آهریکا رّاج دارد

هطکالت بِذاضتی ّ سالهتی بعذ از FGM
هشکالت کوتاٍ هدت:
دردًاک است

خًْریسی خْاُیذ
داضت

هوکي است دچار
عفًْت ضْیذ

هشکالت بلٌدهدت:
احتوال دارد در بریتاًیا ُن
اتفاق بیافتذ یا هوکي است
دخترُا را برای تعطیالت
بَ خارج از کطْر ببرًذ ّ
در آًجا ایي کار اًجام ضْد

بعضی دخترُا فکر هی کٌٌذ ایي کار چْى
جسّ فرٌُگ آًِاست بی اضکال است ّ بذل
ضذى آًِا بَ یک زى را هْرد تأکیذ قرار هی
دُذ.

هطکل برای
بارداری ّ زایواى

هطکالت
قاعذگی
تخویي زدٍ هی ضْد کَ در بریتاًیا
حذّدًا  02222دختر زیر سي 51
سال ُر سال در هعرض خطر FGM
ُستٌد.

هوکي است احساش ًاراحتی،
غن ّ افسردگی بَ ضوا دست
دُذ

 FGMاحتوال هرگ
ُن دارد
عفًْت ُای
دًبالَ دار

