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  د صدراعظم د دفتر  د ښځینه او نارینه وو ترمینځ مساواتو ، تنوع او مساوي فرصتونو وزیره |ایلیزابت مورینو 

کې یو او د تاوتریخوالي پدیدو سره مخ یوو چې د  " په بې ساري روغتیایی شرایطو کې چې موږ د تیریدو په لړ

قرنطین محدودیتونه یې یو عامل عنصر بلل کیږي، دولت الهم کلک هوډ او الس په کار دی. د اوریدلو ، خبرتیا ، 

ژغورنې او سرپناه ټول سیسټمونه فعال دي. د ښځو پروړاندې د تاو تریخوالي پرضد مبارزه یو لومړیتوب دی چې باید 

 ". ر وخت هڅه وکړو ترڅو دا طاعون له منځه یوسو.موږ ه

*** 

 د روغتیا بحران | د قرنطین موده

 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره د میکانیزمونو په اړه معلومات 

  

وو ترمینځ ( سره تړلی د روغتیایي کړکیچ دوره  اړتیا درلوده چې د میرمنو او نارینه 19 -د کرونا ویرس )کوویډ 

 مساواتو کې اساسي حقونو ته د السرسي ساتلو لپاره ځانګړي اقدامات ترسره شي.

 30اکتوبر  2020د ویروس خپریدو محدودولو لپاره د قرنطین یوې نوې دورې ته اړتیا ده. د پایلې په توګه ، د 

 اونیو مودې لپاره قرنطین یا محدودیتونه وضع شول. 4راهیسې د 

الي سره د مبارزې پالن چې د قرنطین لومړي پړاو په جریان کې پیل شوی وو نوی شوی او پلی د کورني تاوتریخو

 کیږي.

 

 د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې پالن

 د بندیز پرمهال

 د راپور ورکولو او اوریدلو وسایل:

 : د عاجل او سمدستي خطر په صورت کې

  17زنګ ووهئ  -

 شمیرې ته مسج ولیږئ 114د لیکلي پیغام له الرې )د کڼو او نیمه کڼو خلکو لپاره(   -

خپل حالت په انټرنیټ کې راپور ورکړئ  د راپور ورکولو پلیټ فارم له الرې چې داسې مسایلو ته ځانګړې  -

 ساعته د  داسې چټ له الرې چې بیرته څوک 24شوی هره ورځ پرته له وقفې کار کوي ، په ورځ کې 

  WWW.ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FRردیف نشې موندلی : 

 ،  د چټک خطر په حالت که د کور څخه باندې راوتلو سند ته اړتیا نلرئ . د یادونې په توګه
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 : د اوریدلو ، مشورې یا الرښود لپاره

متخصصین  شمیرې ته زنګ ووهئ : د جنډر او جنسي تاوتریخوالي قربانیانو، د هغوی کارمندان او  3919  -

بجو پورې فعالیت کوي ، د  9بجو څخه تر ماښام  9لپاره وړیا او بې نومه شمیره چې هره ورځ د سهار له 

 اونۍ پای او عامه رخصتۍ پکې شامل دي. 

 

له دوشنبه تر جمعه د سهار له  لپاره هم د السرسي وړ دی ، ښځومعلولیت لرونکې د تلیفون پلیټ فارم   -

ویب سایټ کې یا په دې  ایپلیکیشن له الرې Roger Voiceبجې ماښام پورې ، د  7تر  8:30

www.solidaritefemmes.org  

 

 En’‘   + خلکو لپاره د "آن اوانت توت LGBTد انجونو او آزادو  commentonsaime.frچټ وکاروئ  -

avant toutes.انجمن لخوا " 

 

- App-Elles  چې کولی شي تر درې باوري د اړیکو کسانو  ایپلیکیشن ډاونلوډ کړئ          

) elles.fr-www.app(   پورې خبرتیا ورکړئ او د بندیز یا قرنطین پرمهال د تاوتریخوالي قرباني میرمنو

 ټول مرکزونه په نقشه کې ښکاره کوي. لپاره د مالتړ

 

د لومړي قرنطین په جریان  په درملتونونو کېچې  راپور ورکولو سیسټمکورني تاوتریخوالی د د دې وسیلو سربیره ، 

   کې ځای په ځای شوی وو اوس دایمي شوی.

د تاو تریخوالي   خپلې خدمتی دندې ته د معلوماتو مرکزونه 106،  د ښځو او کورنیو د حقونو لپاره له بلې خوا

   ومومئ قربانیانو لپاره ادامه ورکوي. د هغوی لیست دلته 

*** 

 محافظت او سرپناه:

لکه د محافظت امرونه ، د غټ خطر   ساتنې قانوني وسیلېد دهغه کسانو چې د کورني تاوتریخوالي قربانیان دي 

 ټلیفونونه او د نږدې پروړاندې السی بنګړی او نور ته دوام ورکول کیږي. 

 31د میاښتې تر مارچ  د کال 2021د   له الرېشمیرې  3919د اوبر ټاکسي شرکت لخوا د  وړیا سفرونه 2000

 رانسپورت خپلواکه وسایل نلري. پورې چمتو شوي ترڅو هغو ښځو لپاره سرپناه چمتو کړي چې د ت نیټې

*** 

 د عمل کولو او عمل تکرارولو سره مبارزه:

لپاره شمیره ترسره کوونکو د تاوتریخوالي نارینه  < د کورنیو تاوتریخوالي عاملینو لپاره ملي شمره "وهل مه کوئ"

 ورې د السرسي وړ ده< بجو پ 7بجو د ماښام تر  9له دوشنبه څخه تر یکشنبه پورې د سهار له  0801901911ده  

 د هستوګنې مرکز ترڅو د تاوتریخوالي المل سړي ایستلو اجازه او امکان چمتوکړي.< < 

 .<جوړونه د تاو تریخوالي عاملینو لپاره د پاملرنې مرکزونو 16<  د 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.solidaritefemmes.org&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2M6aVHACoLqy-5-mA0v7DsxwShJSPsz4rpiF0tZdc64&m=plWZLanJ2gybQh0Punx_0w1kAMD9PwUJVj0AaITpKsI&s=Hu8JLSNvpkjyr2hssxFsrCU7lG1NAXVtxiY3twtpr18&e=
http://www.app-elles.fr/
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73
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  د امیندوارئ مخنیوي او سقط ته د السرسي په برخه  کې د ښځو حقونو ساتل

 

 

په کرونا وایرس پورې اړوند د روغتیا کړکیچ باید په هیڅ ډول د جنسي روغتیا په مسلو کې د ښځو اساسي حقونو په 

وړاندې خنډ رامینځته نکړي ، په ځانګړي توګه د میندوارۍ څخه مخنیوي او سقط ته السرسي په اړه باید خنډ رامنځ 

 نکړي. 

  له دې شمیرې له الرېساتل کیږي  څخه مخنیوی ، سقط" حمل"جنسیت ، له که پدې برخه کې ، د ټیلیفون لی

بجو پورې په فرانسه کې او دوشنبه تر جمعې  8بجو د ماښام تر  9، د دوشنبه تر شنبه د سهار له 0800081111

بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو پورې په انتیلز کې او د استوګنې ، اړیکې او جنسي ژوند  9پورې د سهار له 

(EVARS .لخوا چمتو شوی ) 

 ښځې کولی شي د خپلې زاړه نسخې په ښوودلو سره د حمل ضد ګولۍ تر السه  کړي. 

له الرې سقط لپاره اړینې ټولې مشورې د لېرې الرې مخابراتو له طریقه  ترسره کیدی شي ، که چیرې ښځه  درمل د 

 غوښتې وي او معالج ډاکټر یې الزمه ووینه د الندې طرحې سره سم دا ممکنه ګڼل کیدی شي:

 له لېرې الرې معلوماتو اخیستل او د نسخو تحویلي ؛ .1

ل ودروي )انټي پروجیسټرون(: د لېرې الرې مشورې  په حالت کې ، د درملو اخیستو لپاره مشوره چې حم .2

ښځه کولی شي په درملتون کې د ډاکټر یا قابلې اړوند درمل تر السه کړي. دویم درمل )پروسټاګالنډین( له 

 ساعتونو پورې وروسته وخوړل شي؛ 48ساعتونو څخه تر  36لومړي څخه  باید له 

 الرې څخه مشوره اخیستل. ورځو پورې د لېرې 21څخه تر  14د  .3

  

 اونیو د قاعدګي دریدلو څخه اوږدول. 9څخه تر  7د روغتون څخه بهر د د درملو له الرې سقط کولو موده  له 

 

حکومت په ښارونو کې ټول ډاکټران او هغه قابله ګانئ چې په خپل ازاد شغل کار کوي دې ته هڅولي چې د درمل له 

و له روغتیایی مرکزونو یې غوښتي چې د وسیلو له الرې سقطونو له ادامې څخه الرې سقطونو ساتلو ته ژمن کړي ا

 ډاډ ورکړي. 
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 خطر په حالت کې یاست ؟ سمدستيتاسو یو 

 زنګ ووهئ

17 

 قرنطین یا بندیز
 

یو ځای به د کورني تاوتریخوالي سره مبازره  ټول
 کوو

 

 

 اړتیا لرئ چې څوک تاسې واوري ؟

 زنګ ووهئ

3919 

 

 ؟اړتیا لرئ چې پرته له نومه راپور راکړئ

 د ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

 

 ؟ خبرې نشئ کولئتاسو 

 یو مسج ولیږئ

114 
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ښځو د و او  ر سړ نځ ت  م
و، د ساوات وع م ن  د او ت
و تون رص و ف ساوات  م

سوول  وزارت م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وزارت فرصتونو مسوول، د تنوع او مساوی و تر منځ د مساواتوړسد ښځو او 

Ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances 

55 ,rue Saint-Dominique –75007 Paris  

 presse-efh@pm.gouv.frبریښنالیک: 

  0142756275ټیلیفون : 
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr  

 

 دولت 
 آزادۍ

 مساوات 
 وروري

 تاوتریخوالی 
 به بند کړو


