
       
         

    

 
      
   

  
           

 
    

               
        

       
            
           

            
             

          
           
            

   
            

           

Mein Körpe
صحتك عن مفيدة العلومات الرأة عزيزتي

r und Ich. Gesundheitsinformationen für Frauen auf        
Arabisch.             

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

FGM: Was bedeutet das für meine Tochter? 

 

 اثلنا تانخ

 به؟ببس تينيإ لها رضعتت ال رطاخال ماهي

 رةوتكد ميكلع سلمال

 باحرم .سلمال ميكلع و

 ناه تانلخالعمأ نينينصحت.البنت ختن احر كيدأو افرسم ناأ رةوتكد

 ك؟ناه أم

 ت؟نبلا ختنيت كيدأ يشل و

 زمل يةنيدلا يةناح من و فةعوةفانظ يهف حيحص تانلخا رةوتكد ال

 دهك فةرعا رةوتكد أنت و نيختوم نالك ناأح و .لعمتب.

 تانلخا يها ناهمع رفعن يةدابلا في نايلخ طيب :رةوتكد

 ةأرلمل يةجرلخاا يةلسناتلا اءضعلالامك أو زءجلا لةازإ هو اثلنا تانخ
 ةهمم فةيظو دهانعةهمم اءجزأ لةازإ ناهامع .يةبط ابأسب دونب تىفلا أو

 و حيحص تانلخا أن رتكذ أنت .ةأرال أو تىفلا يةفسن يةصح و يةدجس
 سببباإم فاةولل ضنرتعيءهناثأ اتالفتي من كثير نهلةفانظوفةعيهف

 .يةرلشها رةودلا رةتف في ةيريتبكلا اتابخلنتا سببب أو سديدال يفزنلا
 أو ونضرتعياكم... داج دةحا آلم جيهمت اتالفتي و اءسالن من كثير

 في اتابالته و يةلوبلا كلاسال في اتابلللته داج كبير رخط في نويك

 ةأرلمل يةلداخلا يةلسناتلا اءضعلا.
 تاجتح ةأرال يجعل ما ذاهوضيبال و ولبال اتقنو... حمالر لكذب صدأق

 يهادل ذههو يةويلحاتاداضال أو اللم تانسكم ثلم يةدوألاعمتسل



             
        

            
           

   
          

    
         

          
          
            

          
         

        
          
            

             
         

     
            

              
            

   
         

 

 اتالفتي ام من لكذ غير ىللكاودبلكا ثلم لصحةا لىع رةيبك اتسلبي

 اتضومعر تايتفلانوتك كان أي...نيوعرفلا أو نةلسا اعونأ تانوتخال

 لكذ غير ابجلنا لىع رةداقنوتك ل اجالزو بعد البنت ان ناهامع...لعقم

 اسسحلا دانقف أو ةررتكم آلم مع لخاصةا اتالعلق في مشاكل سببي

 جهازو مع لخاصةا قةلعلبا.

 يفك... ذالا فتعر الن ناأ اضرالع فسن عندي ناأ رةوتكد فعل :دةيلسا

 تي؟نبإيحمأ يفكو ب؟يط.. رفصتأ

 يضاأ جكزو و انت بك لقتعت يةلؤومس هي تكنبةياحم :رةوتكد.

 تيلا يةلصحا رطاخال.رطاخال ذهه كل جكزول ضحيوت نكأ الفضل من

 يضاأ هو يحاولس جكزول يحهاضوتادمنع .نهايفرتع و يهاتعش أصل إنت

 تانخ يهافسرايم تيلا الدول في نهأ رفعأ ناأ .معك تهنبإيحمي أن

 نكأ عبصو لكذبعتمجال بلايط و داج متمتز عتمجم...اتالبن

 مسكفنأ ينرمحاض جكزو و أنت نكأ الفضل من نلك .نهايفضرت
 اامتم متكنبل واهبتنت زمل زةاجأنوعلتطي لا نهأىنعبم...لكذل

 نىمع أو تانلخا ركاهنمتكنبل واحضوت زمل...ائماد كمامع نوتك زمل

 يءشل ضهاريع أن يحاول شخص أي اءإز يةاعو هي نوتك تىح تانلخا

 في وننقا في نهأ وافرعت زمل لكذ غير... فضرتو يةاعونوتك و .ذاه ثلم

 تهاكانا...نسانال وققلح اتكاإنته رهبتعيو اثلنا تانخ فضرياسنملا

 ةأرال وققلح تهاكانإولفلطا وققلح.
 باهتنال نويك زملف اتسنو 10 لىإ5 من يواسنملا وننقالا يهلع اقبعيو

 منكأداجمهال من يضاأو اتازجلارةتف في باهتنإ جكزوو أنت نكأ
 تقدر يفك نهم تيتأ تيلا ارلضراو تانلخا نىمع ما متكنبل نيونصحت

 نهم فسهانيحمت أن.

 عسميو يقتنع تىحمعكم اصلوتي يفك جيزو...رةوتكد طيب :دةيلسا
 ذا؟همللكا



        

  
   

          
             

            
          

           

   
  

       
            

 لصحيا اءسالن زكرال لىع تصالال له نيمك جكزو :رةوتكد

Frauengesundheitszentrum
FemSüd 

 01601915201 قمالر لىع تصلي
 و يةبرلعا اتاللغب تقدم زكرال فيةرتشاسإ يهف.. عدمو بليطنيمك اكهن
 لي تاجةمح رةسأ أي اكهن كان ذاإو يةنسرفلاوةيناللاو يةزيلنجال

 أن يضاأ داجنممك...ناأ هارذكأ لم لغةبنلك ذاهلاجال في رةاشتسإ

 فسن في.. معهم اصلوتال يتم ةجمرتم أو جممتر ةدعاسبم اكهن بليط

 رةسأك...جةزو و جةزوك تانلخا وعوضم واذخأت أن داجمهال من قتالو

 ةلامك
 ميكلع سلمال.. رةوتكد ارشك :دةيلسا

 سلمال ميكلع و :رةوتكد

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


