
       
         

 

   

   
   
         

           
          

     
   

 
         

      
        

            
 
          

 
          

           
           

Mein Körper und Ich. Gesundheitsinformationen für Frauen auf        
Arabisch.  عزيزتي  الرأة  العلومات  مفيدة  عن  صحتك 

Eine Kooperation der Frauenabteilung der Stadt Wien MA57
Orange 94.0 das freie Radio in Wien und FemSüd
Gesundheitszentrum. 

 

FGM: Was stimmt nicht mit mir?  

 ؟ةرهمط إل و نةوتمخ

 رةوتكد ميكلع سلمال :دةيلسا

 باحرم سهل و أهل :رةوتكد

 مشاكل عندي ناأ .يةئنسا بةيبط من لةمحاو تكجأ ناأ رةوتكد :دةيلسا

 لا نبطلاورهلظا أسفل ألم عندي ةررتكم اتابإلته ثلم عندي...يةئنسا

 قةلعلا في واهلحمأ أقدر ل نييع .دةيدش آلم عندي.رةودلا نييتج

 رةيثك مشاكل عندي جيزو مع ةييمحملا.

 يلوتحال وفشأنممك :رةوتكدلا

 رةوتكد ليفضت :دةيلسا.

 فيعرت أنت .اثلنا تانلخ ضتعرت إنت نكأبوتمك يلوتحال في :رةوتكدلا

 لك بةنسلبا ضحاو هو هل .اثلنا تانخ

 ؟ةلشكال في لهدخ ما نلك.بعةلساا سن في ختنتات :دةيلسا
 و صحة تانلخا.سلم في شيايع نالك نيختوم نالك لةئلعاا في نايدل نحن

 ةأرلمل فةع.ةفانظ.
 اءسالن غلبل فةع تانلخا عن ةامعلاةرفكلاةأرلمل بةنسلبا بعاط :رةوتكدلا

 له يضرعال.

 ضرماهميلكو ..نيوعرفلا تانلخاو نةلسا تانخ :اعونأ له نويك تانلخا

 لكاشال لك سببي نا ذاهو .نيوعرفلا تانلخا ضتعرت أنت وةأرلمل
 فةلعا.ةفانظ وةأرلمل فةع تانلخا ان رتكذ .نهام انيعت أنت تيلا يةلصحا



           
        

             
          

            
            

            
             
 

              
            

         
           

          
               

             
      
         

          
             

            
           

             
            

         

 يهلعونمتيتلاةيطحال يةبرتلا تيلا هي عفوال .العقل في و القلب في

 دهاجس من ددحال زءجلا ل..تاةفلا أو ةأرال.

 تيلا نيوعرفلا وعنلا اتالذب .اعونأ له نويك ناتخلاةفانظلل بةنسلبا

 نهأ ناهامع و يةجرلخاا اءضعلا لةازإ بعد .طةيالخا دةيلسا يهف رضعتت

 يشتم ما كل نهاا ناهامع.ةيخال زءجلا حتت ولبال تحةفولبهال تحةف
 أو ولبال من اطنق قىبت...رةودلا يهالع نوتك ما كل و احةرلا لبيت

 ةيريتبك اتابإلته سببت ذههو طةيالخا حتت يةرلشها رةودلا دم... الدم
 نوتك ل قتالو فسن في و يضلحا رةتفلاوطةأرال نهام نيتعا و دادةجحا

 رةهاط دةيلسا

 من عليط يةرلشهارةودلا دم أو ولبال لن ةفينظنوتك ما يالفع هي نهل

 نييع...ءاغطلا بي ودجوم قىبيويعيبلطا زءجلا في يهف كان الذي ناالك

 فسهان تاةفلا أن هانعفم...كسمجل نيثا شخص ودجوب اسسحإ اكهن

 ةأرلملةفانظ أو رةاهط تانلخا أنةرفك رضاعيذاهورةهاط ماهي.
 من طةيالخا لةازإ هي ةيلعملا...ةبيبلطا لك تهارذك تيلاةيلعملل بةنسلبا

 ىرجال فتح دةإعا هو دفلهاو تانلخاةيلعم اءأثن تهياح تم الذي زءجلا
 لكذبو يةرلشها رةودلا دم وجخر و ولبال وجخر يلتسهللبهال و ليوبلا

 هتإنت قد تانلخا بهابيس تيلالكاشال وناك.

 جي؟زو مع تيقعل لىع ثريؤ ذاه هل و رةوتكد طيب :دةيلسا

 دةإعا ةيلعمب ومقت ما بلق دةاحولا .يتياحك نكأةهممةقطن هي :رةوتكدلا

 .ةهمم اطنق لىع ستندتزملو جهازو معيحكتزمل تانلخاطةياخ فتح
 في بوتمك ناه نهل يارشه نهام نيتعا هي تيلالكاشال جهازول ضحتو

 يةويح اتادضمو لللم دةمضا يةدوأةررتكم رةوصب نيذتأخ نكأ التقرير

 أن يكلع لكذلدبلكابسالكابكسمجلرايثك ضرت البعيد ىدال لىع ذههو

 عندك نهأ رفعيادمنع بلتقيس الزوج أن ظنأو اءلشيا ذهه ضحيوت

 أمكو جةزوك يكلع يابلسسعكنت هي و يةصح مشاكل.



          
             

        
           
         

        
        

           
           
  
            

 
          

           

                 
   

     

       
            

 تصلينممك جيزو نامك في .جيزو مع ملتكأ ناأ نيإ عبص :دةيلسا

 ذاه ثلم وعوضم في معه اهمالتف عبصناأنهلمعكمملتكيأوميكب.

 اءسالن دةمساع عوضوبم لامكماتمهإتتمهإاسنملا كيدا :رةوتكدلا

 يهافسرايم تيلانكالما من تيتأ تيلا اءلوالع و تانلخاااضرعتال

Frauen Gesundheitszentrum ثلم يةصح كزامر اكهن و تانلخا
 Orient Express. اهسمإ يضاأةنظمم اكهن . اءيسن صحي كزمر 

 صيصخمت تايعاتمجإ اتانيسنف و اتحيص اتارشاست يندتج اكهن

 لةلحاصاراضال له ونضحويو جكزو مع اوحكينممك .تلاجال ذهه في

 زءجلا حيحصتةيلعمل يةلصحا ائدالفو له وننيبي لكذكو تانلخا من

 تانلخا من ررضتال.

 يصلس يفك أو له لهصأو عيتطسأ ونفلت أو انونعوعم يكدل هل :دةيلسا

 ؟ملك هو
 ناه جكزو مع يحكتنممك تكرحض طيب :رةوتكدلا Broschüre عن

 ونفلتلاقمرهيعطتأو جكزو معيحكتنممك نلكةدمقالتادمخلا

01601915201 
 و تييأدعوال بعد وعدموبليطويحكيو الم لغةلبا تصليهونممك

حاجة كل له ضحيو.
 ةلمسلا مع و رةوتكد لك ارشك :دةيلسا . 

 ارشك :رةوتكدلا

Sie hörten eine Kooperation der Frauenabteilung der Stadt 
Wien MA 57, Orange 94.0 das freie Radio in Wien und FemSüd
Gesundheitszentrum. 


