ወድኻ ኣብ ገበናውያል ስራሓት ከይርከብ ዝኾነ ስክፍታታት ኣለካዶ፥
ኣብ ገበናዊ ስራሓት ወይ ድማ ኣብ ምሻጥ ዕሰፋርስ ይነጥፍ ዝብል ሓሳብ ይህልወካዶ፥ ኣብ
ቀረባ እዋን ኣብ ጣባዩ ምክይያራት’ከ ርኢኻሉዶ፣ስለምንታይ ግን ዘይተረዳኻዮ፥
ኣ

ገበናዊ ተግባራት ማለት እንታይ ማለት
እዩ፡
ብጉጅለ ንገበናዊ ተግባራት ሰባት ን ቆልዑ
ኪጥቀሙሎም ከለው፡ ከም ኣብነት፡ ምሻጥ
ዕሰፋርስ/ ዓጽዋራት፣ ምስ ሰረቅቲ
ተሓጋጊዞም ብምጥፍፋእ ዘተመስረሐ ገንዘብ
ምቅይራራት ምግባር፡
- ንኣሽቱ መንእሰያትሓደ ሓደ ግዜ
“ብዕሉግ ኣበሃህላ ጸርፊ ክጥቀሙ

ከለዉን ”፣”ዶቡ ዝሰገረ ” ትግባራት
እንክፍጽሙን ፡እንከለዉን፡
- ወይ ቆልዑ ሓደ ሓደ ግዜ ግዳም
ሓደር ኮይኖም ካብ ገዝኦም
መዓልትታት ክጠፍኡ ከለዉ፥
- ከም’ኡ ከኣ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ገዛእ
ርእሶምን ካልኦትን ረብሓ ንክረኽቡ
ንቆልዑ ንገበናውያ ስራሓት
ንኽገብሩ ክሰድዎም ከለዉ፥ እዚ

ገበናዊ ተግባራት ይበሃል።

እቲ ኣገዳሲ ክትፈልቶ ዘለካ ንስኻ በይንኻ ጥራሕ ኣይኮንካን ከም’ኡ ከኣ ክወቐስ ኣይኮንኩን
ዝብል ዘለኩ፡
እንታይ ድኣ ዘይተኣደኑ ወለዲን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ዝነጥፉ ስለ ዘለዉ እዩ፡ ኣብዚ
ነገራት ንከይነጥፉ ንደቅኻ ክትከላኸሎም ኣለካ።

ኣብ ማሕበራዊ ሓልዮት ን ቆልዑ ኣብ ዝህቡ ጉዳይካ ኣቕሪብ፡
ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ንደቅኻ ከመይ ገርካ ክትከላኸሎም ከም ትኽእል ክሕግዙኻ ይኽእሉ፥ ኣብ
ጉዳዮም ብምእታው ሓፈሻዊ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ መርመራታትን ምኽርታትን ክህቡኹም
ይኽእሉ።
- ንዝያዳ ሓገዝ ኣብ ትደልየሉ እዋን፣ ካብ በዓል ሞያ ፕሊስ፣ናብ ቤት ትምህርቲ፣ወይ ድማ
ኣብ ኣማኻሪ መንእሰያት ብምኻድ፥ ምኽሪ ክትውከስ ትኽእል።
- ጉዳይካ ኣብ ፕሊስ ብምኻድ ክትሕብር ትክእል፥ ከድካ ድማ ኣነ ን ወዳይ ኣብ ሸፈታዊ
ዘይሕጋዊ ሰራሓትን ፡ኣብ ገበናዊ ተግባራቲን ከይርከብ ጥርጣረታትካ ኣለኒ ትብል።
- ወድካ ኣብቲ ከጸንሓሉ ዘለዎ ቦታ እንተ-ዘይጸኒሑካ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ብቀጥታ
ን101 ኸም ዝጠፍአ ሓብር ።
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- ወድኻ ኣብ መንኪና ፡ ኣብ ባቡር ፡ወይ ድማ ኣብ ኣውቶቡሳት ዘይናቱ ንብረት ምስ
ዘልዕል(ዝስርቅ) ፡ ነዚ ሓቤረታ ን ፕሊስ ወይ ን ማህበራዊ ሰራሕተኛ ክትሕብር ኣለካ።
- ወድካ ኣብ ገበናዊ ተግባራት ተዋፊሩ ከም ዘሎ ምስ ትዕዘብ ከም ኣብ ማሕበራዊ ግጻት
ርክባትን ፣ገንዘባዊ ስርቂ ወይ ድማ ኣብ ሞባይላትን ፡ ክዳውንቲን ኣብ ምልውዋጥን፣ኣብ
ጠባያቱ ለውጥን ኣብ ትርእየሉ እዋን መርቲዖታት ንክኮኑካ ነጥብታት ሓዝ።
ዕላማኻ ንወድኻ ን ምኪልካል ስለ ዝኾነ-ን ኣኽበርቲ ጽጥታ(ፕሊስ) ንምውካስ ኣይቲሰከፍ- ብዛዕባ ወድኻ ዘለካ ስክፍታት ተዘራረብ
- ኣብ ሽግር ከይ-ኣተውኻ ከለዉ ስክፍታካ ኣፍልጦም
- ብጉጅለ ንገበናዊ ተግባራት፡ ምፍርራሕ ኣብ ገዛእ ርእስካ ወይ ኣብ ስድራ ቤትካ ከምጸካ
ይክእል ‘ዩ።ወድካ ውን ከም ዝከላከልዎም ክእምንኖ ይክእሉ እዮም ፣ኣብ ልዕሊ ወድኻ
ዝምጽእ ጸገማት ወይ ሽግራት ምስ ዝህሉ ብሓልፍነትቶም ከም ዘይኮነ ክትነግሮም
ከኣል።
ኣብ ዘይሕጋዊ ንግድዊ ሸፈጥን ፡ገበናውያል ስራሓት ናይ ዝነጥፉ ሰባት ካልኦት ውን
ተመሳሰልቲ ምልክታት ኣለዎም፥ብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ሓገዝ ውን ክትረክበሎም ትክእል
።


ብዛዕባ ወድካ ትሽቀል እንተ ኮንካ ድሕነት ንምርካብ ብቅጥታ ኣብ ፕሊስ ብ 999 ደውል

ብዛዕባ ወድካ ትሻቀል እንተ ኮንካ ድሕነት ንምርካብ ኣብ ጉጅለ ኣገልግሎት ንምክቲታል ቆልዑ ዝህቡ መስመር ወይ ድማ ሃገራዊ
ማሕበር ምክልካል ንዝትጭኮኑ ቆልዑ ዝሰርሑ ጉጀለ ( NSPCC )ብ መስመራት 0808 800 5000 ደውሉ።




ወድኻ ባዕሉ ክውከስ ምስ ዝደሊ ውን ን ቆልዑት ኣብ ዝተዳለወ መስመር ብ 0800 1111 ምስኡ ኣላጊቡ ድማ : 0808
808 4994 ይደውል (ጽሑፍ እንተ ደልዩ ከኣ 80849) መልእክቱ ከመሓላልፍ ይክእል

ብዛዕባ ፍልሰትወይ ምስዳድ( immigration) ዝምልከት ን ኣክበርቲ ጽጥታ ፕሊስ ንምርካብ ስክፍታታት ኣብ ዝህልወካ
እዋን ሓቤረታ ንምርካብ ንክፍሊካራም ጠብቃዊ ማእከል ወብ- ሳይ ተወከስ
https://www.childrenslegalcentre.com/get-legal-advice/
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