ریاست امور مهاجرین

ختنە ر
دختان و زنان – یم توانید کمک دریافت کنید
همیشە در بارە ختنە یا تهدیدات مربوط بە آن بگویید
•

در صورتیکە شما در خطر ختنە شدن قرار دارید ،در
بارە آن برای مثال بە کارمندان در ریاست امور
مهاجرین ،در کمپ پذیرش پناهجویان ،در مکتب یا در
مرکز صیح بگویید .اگر شما در گذشتە هم ختنە
شدەاید ،آنها یم توانند بە شما هم کمک کنند.

•

ختنە یا خطرات مربوط بە آن یم تواند دلییل برای
ن
گرفت جواز اقامت در فنلند باشد.

یم توانید برای مشکالت و معایب ی
ناش از ختنە کمک
دریافت کنید
•
•

سخت را برای شما بوجود آورد .ی
ی
داکت یم تواند بە شما کمک کند.
ختنە یم تواند مشکالت
ن
همچنی اگر این قضیە ذهن و روان شما را آزار یم دهد ،یم توانید برای آن کمک دریافت کنید.

در فنلند در برابر ختنە از شما حفاظت یم شود
•

ن
همچنت نیم توان در خارج از
طب انجام داد .آن را
در فنلند ختنە دختان و زنان را نیم توان بدون دالیل ی
فنلند هم برای شما انجام داد.

•

شما حق دارید تا در بارە بدن خودتان تصمیم بگتید .هیچکس نیم تواند بدون اجازە شما آن را لمس کند .اگر
بر خالف میل و ارادەتان با شما کاری انجام یم شود ،مقامات فنلندی از شما محافظت یم کنند و بە شما
کمک ارایە یم شود.

اگر اطالع دارید کە شخص دیگری بە کمک احتیاج دارد
•
•

اگر شخص دیگری در خطر ختنە شدن قرار دارد ،یم توانید در بارە آن برای مثال بە کارمندان موجود در
ریاست امور مهاجرین ،در کمپ پذیرش پناهجویان ،در مکتب یا در مرکز صیح بگویید.
اینکە شما یم گویید ،یم تواند بە دیگری کمک کند.

ختنە بە چە معنا یم باشد؟
•

ختنە دختان و زنان ،مثلە کردن آالت تناسیل یم باشد .مثلە کردن بە معنای آسیب رساندن یا حذف آالت
ن
طب یم باشد.
تناسیل بتون بدون دالیل ی
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ympärileikkaus - voit saada apua

