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ብዛዕባኡ እትገብርዎ ነገር ኣይትስእኑን ኢኹም! 

ትግርኛ



ናይ ጽልኢ ገበን   

ሓቂ፦ 
ናይ ጽልኢ ገበን፡ ኣብ ልዕሌኻ ዝፍጸም ዘይሕጋዊ ተግባር ናይ ቅርሕንቲ ኰይኑ፡ መንቀሊኡ 
መንነትካ ወይ ገለ ንስኻ እትውክሎ ሰብኣዊ መለለዪ እዩ። 

ብዛዕባኡ እትገብርዎ ነገር ኣይትስእኑን ኢኹም! 
ሰላማት፡ እንቋዕ ናብ ወይልስ ብደሓን መጻእኩም! ንወይልስ ኣጋይሽ ዝዀኑ ሰባት 
ንሕብረተ-ሰብና ከሀብትም ዝኽእል ሓድሽ ባህሊ፡ ተውህቦን ክእለትን ሒዞም 
ከምዝመጹ ስለእንግንዘብ፡ በዚ ሕጉሳት ኢና። እምበኣርከስ፡ ናብራ ኣብ ወይልስ 
ከመይ ረኺብካዮ? 

ይገርም እዩ፡ በዚ ሕማቕ ስለዝተሰምዓካ ንዓይ ኣየገርመንን እዩ። ኣብ’ዚ ናትካ ጌጋ ከምዘየለ ይርድኣካ 
እዩ። እዚ ናይ ጽልኢ ፍጻሜ እዩ።  ብዛዕባ’ዚ ንፖሊስ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። እቲ ዘጋጠመካ 
ተመኵሮ ምስ ናይ ጽልኢ ገበን ዝተኣሳሰር ኰይኑ ምስዝረኽብዎ፡ ስጉምቲ ኪወስዱ ይኽእሉ እዮም። 
እቲ ዘጋጠመካ ተመኵሮ ምስ ናይ ጽልኢ ገበን ከምዝምደብን ከምዘይምደብን ንምርግጋጽ ብዛዕባኡ 
ካባኻ ክሰምዑ፡ ደገፍ ክገብሩልካን ነቲ ጉዳይ ክምርምርዎን እዮም። እቲ ፍጻሜ ምስ ናይ ጽልኢ ገበን 
ክምድብዎ እንተዘይከኣሉ እውን፡ ገለ ሓገዛት ክትረክብ ስለእትኽእል ብዛዕባኡ ንፖሊስ ምሕባር ኩሉ ሳዕ 
ጽቡቕ እዩ። ኣብ ከብድኻ ጌርካዮ ምኻድ ኣይግባእን! 

ወይልስ ውቅብቲ ሃገር እያ ብዙሕ ክፋል ናይ 
ህዝባ ድማ ተቐባሊ ጋሻ እዩ፤ ገለ ሰባት ግን ከምኡ 

ኣይኰኑን። 

እዋእ… ስለምንታይ ደኣ? ገለ ነገር ኣጋጢሙ ድዩ? 

ገለ እዋን ይገብር ብኣውቶቡስ እናተጓዓዝኩ እንከለኹ፡ ሓደ ሰብ ብጽዩፋት ቅጽላት እናተጸውዐ “ኪድ ናብ 
ሃገርካ ተመለስ” ይብለኒ ነይሩ። ተግባራቱ ደው ከብል ብትሕትና ምስሓተትክዎ፡ ገለ ነገር ሰንዲዩለይ። ጌጋ 

ይኽልኣለይ ደኣ’ምበር፡ ወይኒ እዩ ሰንዲዩለይ። በዚ ሕማቕ ተሰሚዑንን ሰጊአን፣ እንታይ ክገብር ከምዘለኒ ድማ 
እፈልጥ ኣይነበርኩን።   

ብዝዕባኡ ክሕብር እኽእል ዶ? ናይ ጽልኢ ገበን ከመይ ዝኣመሰለ እዩ? 

ናይ ጽልኢ ገበን ወይ hate incident ጭብጥታት ናይ ዝዀነ ይኹን ኣብ ልዕሌኻ ዝተፈጸመ ናይ 
ቅርሕንቲ ተግባር ማለት ኰይኑ፡ ጠንቁ ወይ መበገሲኡ ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ እምነትካ፡ ስንክልናኻ፡ 
ስግረ-ጾታዊ መንነትካ ወይ ጾታዊ ዝንባለካ ክኸውን ይኽእል። ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተግባር ኣብ ልዕሌኻ 
ድዩስ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ምስዘጋጥም፡ ብዛዕባኡ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። እቲ 
ግዳይ ኣባል ስድራ-ቤትካ፡ ፈታዊኻ ወይ እትፈልጦ ድዩስ ዘይትፈልጦ ሰብ ክኸውን ይኽእል። 

ናይ ጽልኢ ገበን ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ ከጋጥም ይኽእል። ኣብ ገዛኻ፡ ኣብ ኣውቶቡስ፡ ኣብ ፓርክ 
ወይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ድዩስ ዩኒቨርሲቲ። 



ብቝጽሪ ተሌፎን 999 ወይ 101 ደውል

“ብዛዕባ ናይ ጽልኢ ገበን ክሕብር’የ ደልየ” ምባል ኣይትረስዕ።

ምናልባሽ ግን እቲ ሰብ ስዲ ስለዝዀነ ጥራይ እዩ ነቲ ተግባር ውዒልዎ ዝይከውን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ? 

ሕራይ፡ ብዛዕባ’ዚ ግን ከመይ ገይረ እየ ዝሕብር? 

ኣሳላጢ ጉዳያት 
ኣብ ልዕሌኻ ናይ ፍርዲ ቃላት ተዛሪቡ እዩ። በቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝነበሮ ፍርዲ ተደሪኹ ድማ ኣጥቂዑካ። 
እዚ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ቅቡል ተግባር ኣይኰነን። ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተግባር ከኣ ዘይሕጋውን ገበንን 
ክኸውን እውን ይኽእል እዩ! ኣብ ገዛኻ ድዩስ ኣብ ማእከል ኮምካ ወይ ህዝባዊ ቦታታት ውሕስነት 
ክስምዓካ መሰልካ እዩ። 
ኣብ ልዕሊ ሰባት ክወርዱ ዝኽእሉ ዘይቅቡላት ተግባራት ብዙሓት ኰይኖም፡ እዞም ተግባራት ካብ 
ፍርዳዊ መምዘኒ ናይ ፈጸምቶም ዝነቐሉ ምስዝዀኑ ከም ናይ ጽልኢ ፍጻሜታት ይቝጸሩ። 
ንኣብነት፦ 
• ኣካላዊ ምድፋእ፡ ሕርቃን ዘለዓዕል ተግባር ወይ ምፍርራሕ፣
• ናባኻ ገለ ነገር ምስዝድርበ ወይ ኣብ ናይ ፖስታ ሳጹንካ ባህ ዘየብል መልእኽቲ ምስዝጸንሕ፣ 
• ገለ ሰብ ምፍርራሕ ብዘለዎ ኣገባብ ምስዝቐርበካ 
• ናባኻ ዘተኰሩ ገሃስቲ ምልክታት ኣካላት ወይ ቃል-ኣልቦ ላግጽታት፣ 
• ኣባኻ ጡፍ ምስዝባሃል፡ ምስእትውቃዕ ወይ ብእግሪ ምስእትቕላዕ፣ 
• ብጽዩፋት ቅጽላት ምስእትጽዋዕ፡ ከምኡ’ውን ኣባኻ ዘተኰሩ ኣቈናጸብቲ ላግጽታትን ጭርቃናትን፣
• ንብረትካ ሃስያ ምስዝወርዶ ወይ ምስዝስረቕ፣ 
• ጐረቤትካ ምስዘጥቅዓካ፣ 
• ጐረቢት ዝጠንቁ ምልዕዓል ዕንወት ንብረት (ንኣብነት ባርዕ) ወይ እውን ግጭት፣ ከምኡ ድማ 
• �ብምኽንያት ስንክልናኻ፡ ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ ጾታዊ ዝንባሌኻ ወይ ምቕያር ጾታኻ ዝስዕብ ላግጺ 

እኩባት ሰባት። 

ጽቡቕ፡ ህጹጽ ኵነት ምስዝኸውን ብቝጽሪ ተሌፎን 999 ብምድዋል ክትሕብር ትኽእል፡ ንኣብነት፦ 
• እቲ ፍጻሜ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ህጹጽ ሓገዝ ምስዘድልየካ፣ 
• እቲ ዘጥቅዓካ ሰብ ገና ኣብ ጥቓኻ ምስዝህሉ፣ 
• ኣብ ልዕሌኻ ድዩስ ካልእ ግዳይ ዝስዕብ ሓደጋ ዘሎ ኰይኑ ምስዝስምዓካ፣ ወይ ድማ 
• እቲ ተግባር ጐነጽ ዝተሓወሶ ምስዝኸውን’ሞ ስግኣት ምስዝስምዓካ። 
ምቝጽሪ ተሌፎን 101 ድዋል ዘድሊ፦ 
• እቲ ፍጻሜ ቅድሚ ገለ እዋን ዝተፈጸመ ምስዝኸውን’ሞ ብዛዕባኡ ክትሕብር ድልየት ምስዝህልወካ፣ 
• እቲ ዘጥቅዓካ ውልቀ-ሰብ ኣብ ከባቢኻ ምስዘይህሉ፣ 
• ምስ’ቲ ፍጻሜ ምዝተኣሳሰር ንስኻ ኩን ካልእ ግዳይ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ስግኣት ምስዘይህሉ፣ ከምኡ’ውን
• ኣብ ልዕሌኻ ጐነጻዊ ተግባር ምስዘየንጸላሉ። 



ኣስተውዕል፦ 
ብዛዕባ ናይ ጽልኢ ገበን ንምሕባር ንዝዀነ ይኹን ሰብ ክትዛረብ ኣየድልየካን እዩ፡ ብቐጥታ 
ብመገዲ ኢንተርነት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።  

ድሕሪ ምሕባረይ እንታይ እዩ ክስዕብ?  

ንናይ ጽልኢ ገበን ዝምልከት ሓበሬታ ምስኣቕረብካ፡ ፖሊስ ድሕነትካ ንምርግጋጽ 
ዝኣክል ኣድላዪ ዘበለ ስጉምቲ ኪወስዱ እዮም። ጥርዓንካ ብኣካል ኣብ መደበር ፖሊስ 
ቀሪብካ እንተዘይ ኣቕሪብካዮ ወይ ብተሌፎን ድሕሪ ምሕባርካ ጉዳያትካ ብኽዉል 
ኣገባብ ክተሓዘልካ እንተዘይደሊኻ፡ ብኣካል ንኽርእዩኻ ክመጹ እዮም። ኣባላት ፖሊስ 
ንዘቕረብካሎም ጸብጻብ ናይ ዘጋጠመካ ፍጻሜ ጽን ኢሎም ክሰምዕዎን ጉዳይካ ኣብ 
ትሕቲ መርመራ ክሳብ ዘሎ ከም ትካል ደገፍ ንግዳያት ዝኣመሰላ ካልኦት ትካላት 
ከምዝሕግዛኻ ክገብሩን እዮም። ኣድላዪ ምስዝኸውን ኣባላት ፖሊስ እቲ ኣብ ልዕሌኻ 
በደል ዝፈጸመ ውልቀ-ሰብ ምሳኻ ከምዘይራኸብ ዝገብሩሉ ኣገባብ ከናድዩ እውን 
ይኽእሉ እዮም። ኩሎም ኣብ ወይልስ ዝርከቡ ኣሃዱታት ፖሊስ ኣብ ጉዳይ ናይ ጽልኢ 
ገበን ዝነጥፉ ውፉያት ሰብ መዚ ኣለውዎም። እዞም ሰራሕተኛታት ከኣ ክሕግዙኻ 
ድሉዋት እዮም። 
ነቲ ዝበደለካ ውልቀ-ሰብ ፊት-ንፊት ንኸተዘራርቦ ወይ ክትብድሆ ክትሕተት እኳ 
እንተዘይኰንካ፡ ነዞም ዝስዕቡ ቅድመ-ኵነታት ከተማልእ ግን ክትሕተት ኢኻ፦
• �ቃልካ ክትህብ፣ 
• �ኣብ ልዕሌኻ በደል ከምዝወረደ ዘረጋግጽ ጭብጢ ከተቕርብ - ንኣብነት ተንቀሳቓሲ 

ስእሊ ናይ ተሌፎንካ ወይ ሲ.ሲ.ቲ.ቪ.፡ ምልክት ኣካላዊ ማህረምቲ ወይ ደረቕ ስእሊ፣ 
• �ሳዕቤን ናይ’ቲ በደል ዘነጽር ቃል፡ ማለት ብሰንኪ እቲ ፍጻሜ ከመይ ዝኣመሰለ 

ስምዒት ከምዘለካን ህይወትካ ብእኡ ክሳብ ክንደይ ከምዝተጸልወን፣ ከምኡ’ውን 
• �ትካል ደገፍ ንግዳያት ብዝመዘዞ ወኪል ተሓጊዝካ ኣብ ቤት-ፍርዲ መርትዖኻ 

ከተቕርብ። 

ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመኒ ክሕብር ጽቡቕ ኰይኑ 
ምስዘይስምዓኒ ኸ? ብዛዕባኡ ሓበሬታ ምሃበይ 

ንኵነታተይ እንተኣጋደዶ ኸ? 

ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመካ ንሰብ ክትዛረብ ምስዘይትደሊ፡ ብመገዲ ገጽ መርበብ ሓበሬታ 
ናይ ትካል ደገፍ ንግዳያት ማለት www.reporthate.victimsupport.org.uk/
hate-crime ብቐጥታ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ’ዚ እትደልዮ ቋንቋ መሪጽካ 
ነቲ ቅጥዒ ብምምላእ ናብ hate.crimewales@victimsupport.org.uk ብመልክዕ 
ኢ-መይል ክትልእኮ ወይ በዚ ዝስዕብ ቊጽሪ ክትድውል ትኽእል 0300 303 1982



ብቝጽሪ ተሌፎን 0300 303 1982 ናብ ቤት-ጽሕፈት ደገፍ ንግዳያት ደውል። እቲ ትካል ንዓኻ 
ወኪሉ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመካ  ጉዳይ ክሕብር እዩ። 

ሓታቲ ዕቝባ ሰለዝዀንኩ ናይ ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣቓልቦ ክስሕብ 
ኣይደልን እየ። ዝዀነ ይኹን ጸገም ከጋጥመኒ ኰነ ንዘቕረብክዎ ሕቶ 

ዕቝባ ክጸልዎ ኣይደልን እየ። 

ጉዳይ ናይ ጽልኢ ገበን ብመገዲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ጨንፈር ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ዝተሓዝ 
ስለዝዀነ፡ ኣብ ዘቕረብካዮ ሕቶ ዕቝባ ዝዀነ ይኹን ጽልዋ የብሉን። ዝዀነ ይኹን ሰብ ብምኽንያት 
መንነታዊ መለለዪኻ ወይ ንሱ ብዛዕባኻ ካብ ዘለዎ ስእሊ ተበጊሱ ክጐድኣካ ምስዝፍትን፡ እዚ ናትካ 
ጸገም ኣይኰነን። ኣብ’ዚ ዝካየዱ መርመራታት ምስ’ቶም ንጉዳይ ሕቶ ዕቝባኻ ብዝምልከት ዝስርዒ 
ቈጸራታት ምእንቲ ከይጋጨዉ፡ ከምኡ’ውን ዝርዝራት ናይ’ቲ ዘጋጠመካ ገበን ጽልኢ ኣብ እዝኒ 
ናይ’ቲ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ዝርከብ ንጉዳይካ ዝከታተል ሰብ ከይበጽሕ፡ ኣባላት 
ፖሊስ ምሳኻ ብቐረባ ክሰርሑ እዮም። 

ከምኡ’ውን ብዛዕባ ናይ ጽልኢ ገበን ሓበሬታ ምሃብ ነቲ ንጉዳይ መንበሪ ገዛ ብዝምልከት ዝወሃበካ 
ሓገዝ ኣይጸልዎን እዩ። ይኹን እምበር፡ ብምኽንያት ዘጋጠመካ ናይ ጽልኢ ኵነት ናብ ካልእ ውሑስ 
ዝዀነ መንበሪ ቦታ ክትግዕዝ ምስእትደሊ፡ ነዚ ዝምልከት ደገፍ ክግበረልካ እዩ። 

ባዕለይ ክሕብር ምስዘይደሊ  - ካልእ ሰብ ንዓይ ወኪሉ ክሕብር ይኽእል ዶ? 

እወ። ብቝጽሪ ተሌፎን 0300 303 1982 ናብ ቤት-ጽሕፈት ደገፍ ንግዳያት 
ደውል’ሞ እቲ ትካል ንዓኻ ወኪሉ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመካ ጉዳይ ክሕብር እዩ። ንዓኻ 
ወኪሉ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመካ ጉዳይ ንኽሕብር፡ ኣብ ጥቓኻ ንዝርከብ ከባብያዊ 
ትካል ደገፍ ክትውከስ እውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ ክተሓጋገዛ 
ዝኽእላ ትካላት - ቈንስል ስደተኛታት ወይልስ፡ ቤት-ጽሕፈት ምኽሪ ንዜጋታት፡ 
ከምኡ’ውን ትካል ቀይሕ መስቀል ዓዲ እንግሊዝ የጠቓልላ። 



ኣስተውዕል፦ 
ብዛዕባ ዝሃብካዮ ሓበሬታ ጭብጢ ንምርካብ፡ ኣባላት ፖሊስት ካብ ተሌፎን ድዩስ ናይ ጐደና 
ተቘጻጻሪት ካሜራ ዝተወስደ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። 

መን ምዃኑ ዘየለለኽዎ በዳሊ ኣብ ልዕለይ ብዛዕባ ዘውረዶ ናይ ጽልኢ ገበን ከይተረፈ ዶ 
ክሕብር እኽእል እየ? 

እወ። ነቲ ፍጻሜ ብዝምልከት እትህቦ ዝዀነ ይኹን ሓበሬታ ኣገዳሲ ክኸውን፣ 
ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢኻ ንዝርከብ ካልእ ሰብ ምስ ዘጋጠሞ ተማሳሳሊ ፍጻሜ 

ክተኣሳሰር ይኽእል እዩ። ኣባላት ፖሊስ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ናይ ተሌፎን ወይ ሲ.ሲ.ቲ.ቪ. 
ብምጥቃም ነቲ ሰብ ከላልይዎ ኰነ ጭብጢ ክሕዙሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ፍጻሜ 

ዝገደደ/ዝበኣሰ ናይ ገበን ጽልኢ መልክዕ ከይሓዘ እንከሎ ክገትእዎ ከይተረፈ ይኽእሉ 
እዮም። እምበኣርከስ ብኽብረትካ ንዝዀነ ይኹን ኣካል ሓብር ኢኻ።  

ኣባላት ፖሊስ እቲ ዘጋጠመኒ ፍጻሜ ናይ ጽልኢ 
ገበን እዩ ኢሎም ምስዘይሓስቡ ኸ? 

እቲ ዘጋጠመካ ፍጻሜ ምስ ናይ ጽልኢ ገበን ዘይምደብ ምስዝኸውን፡ ኣባላት ፖሊስ ብዛዕባ’ቲ ዝወሰድዎ 
ስጉምቲ ከፍልጡኻ እዮም፣ ትካል ደገፍ ንግዳያት ድማ ገና ቀጺሉ ክሕግዘካ  እዩ። 

እቲ ዘጋጠመኒ ፍጻሜ ናይ ጽልኢ ገበን ምዃኑ መርትዖ 
ከቕርብ እግደድ ድየ? 

ኣይፋልን። ብምኽንያት ሓደ ውልቀ-ሰብ ኣብ ልዕሊ ዓሌትካ፡ ሃይማኖትካ፡ 
ስንክልናኻ፡ ጾታዊ ዝንባሌኻ ወይ ጾታዊ መለለዪኻ ዘለዎ ጽልኢ ኣብ 

ተጠማትነት ዝኣተኻ ኰይኑ ምስዝስምዓካ፡ ኣባላት ፖሊስ ነቲ ዘጋጠመ 
ፍጻሜ ከም ናይ ጽልኢ ገበን ቈጺሮም ክከታተልዎ ግዴታ ኣለዎም።  

ዋላ እቲ ዘጋጠመ ፍጻሜ ናይ ገበን እንተዘይኰነ እውን (ኣባላት ፖሊስ 
ነዚ ከም ናይ ጽልኢ ፍጻሜ ክጠቕስዎ ይኽእሉ)፡ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ 

ገና ክምርምርዎን ዳግማይ ከይክሰት ደው ንምባሉ ስጉምቲ ኪወስዱን 
እዮም። ንስኻ ድማ ብመገዲ ነቲ ጉዳይ ዝተፈልየ በዓል መዚ ሓገዝ 

ክግበረልካ እዩ። 



ገለ ወከልቲ ናይ ጽልኢ ፍጻመታት ኣብ ክንዳኹም ክሕብሩ ይኽእሉ እዮም፥

British Red Cross (ቀይሕ መስቀል ብሪጣንያ):  01633 245 774

Citizens Advice (ምኽሪ ዜጋታት): 03444 772 020

Victim Support (ደገፍ ግዳይ):  0300 303 1982

Welsh Refugee Council (ናይ ወይልስ ቤት-ምኽሪ ስድተኛታት): 02920 489 800

ስለምንታይ እዩ - ብዛዕባ ዘጋጠመካ ፍጻሜ ምሕባር ኣገዳሲ ዝኸውን? 

ብዙሓት ናይ ጽልኢ ገበናት ብዛዕባኦም ሓበሬታ ከይተመሓላለፈ ኪርስዑ ኢና እንዕዘብ። ብዛዕባ ናይ ጽልኢ 
ገበናት ምስእትሕብር ግን ኣብ ገዛእ-ርእስኻ፡ ፈተውትኻ፡ ኣባላት ስድራ-ቤትካን ኮምካን ፍልልይ ከተምጽእ 
ትኽእል። ኣብ ቦታ ፍጻሜ ኴንካ ምሕባርካ ጥራይ፡ እዞም ዝስዕቡ ውጽኢታት ኪህልዉ ይኽእሉ፦ 
• እቲ ፍጻሜ ኣብ ልዕሌኻ ድዩስ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ከይውዕል ኣብ ምኽልካሉ ሓጋዚ ይኸውን፣ 
• ብዛዕባ ሓተትቲ ዕቝባን ስደተኛታትን ዝመጸ፡ ነቶም ቀንዲ ስክፍታታት ከነስምረሎም ይሕግዝ። 
• �ፖሊስ ብዛዕባ ደረጃ ክስተት ገበናት ጽልኢ ናይ’ቲ እትነብረሉ ከባቢ ዝሓሸ መረዳእታ ንኽሕዙን ንምፍትሑ 

እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ክግንዘቡን ይሕግዝ። ከምኡ’ውን 
• ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ናይ ጽልኢ ገበናት ንዘርእይዎ ኣገባብ መልሰ-ግብሪ የመሓይሽ። 
ውልቃዊ ሓበሬታኻ ክትህብ ምስዘይትደሊ፡ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመካ ፍጻሜ ጥራይ ሓብሮም’ሞ ነቲ እትህቦም 
ሓበሬታ ተጠቒሞም ብዛዕባ ኣብ ከባቢኻ ዝፍጸሙ ንጥፈታት ገበን ጽልኢ ክፍትሹ ክኽእሉ እዮም። እዚ 
ምስዝገብር ንኮምካ ዝያዳ ውሑስ ይገብሮ ጥራይ ዘይኰነ፡ ሰባት ድማ በቶም ዘጋጠምዎም ኵነታት ተነጽሎ 
ንኸይስምዖምን ንኸይደሃሉን ይሕግዝ። ኣባላት ፖሊስ ንኹሎም ዝቐርቡሎም ጸብጻብት ገበን ጽልኢ 
ይስንድዎም እዮም። ነፍሲወከፍ ዝቐርብ ጸብጻብ “ናብ ቤት-ፍርዲ ይበጽሕ’ዩ” እኳ እንተዘይተባህለ፡ ኣብ 
ቀጻሊ ኣብ ልዕሌኻ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ዝበኣሰ ፍጻሜ ከየጋጥም ገና ምሳኻን ምስ ካልእ ወከልቲ 
ደገፍ ናይ ጽልኢ ፍጻመን ክሰርሑ እዮም።።

ኣባላት ፖሊስ ምስዘይሰምዑኒ ኸ?  ሓደ ዓርከይ ኣብ ጐደና 
ብእንቋቝሖ ምስተሃርመ፡ ኣባላት ፖሊስ ቃሉ ካብ ምውሳድ 

ሓሊፎም ዝዀነ ይኹን ነገር ኣይገበሩን። 

ሓደ ኣባል ፖሊስ ግቡእ/ርትዓዊ ኣሰማምዓ ወይ ኣተሓሕዛ ዝገበረልካ ኰይኑ ምስዘይስምዓካ፡ ብዛዕባ’ዚ ክትጠርዕ 
ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከባቢኻ ናብ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ብምቕራብ፡ ጉዳይካ ናብ ክፍሊ ሞያዊ ደረጃታት 
ሓሊፉ ንኽረኣየልካ ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ። ኩሎም ኣገልግሎታት ፖሊስ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ኣሰራርሓ ኣለዎም። 
ኣብ ከባቢኻ ንዝርከብ ኣባል ፓርላማ (MP) ኣባል ባይቶ (AM) እውን ብዛዕባ’ዚ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። ንሱ/
ንሳ ድማ ጥርዓን ኣብ ምቕራብ ክ(ት)ሕግዘካ ይኽእል’ዩ ከምኡ ድማ ነቶም Independent Police Complaints 
Commission (ናጻ ናይ ጥርዓናት ፖሊስ ኮሚሽን) ኣብ ነቝጣ መርበብ www.ipcc.gov.uk ክትረኽብዎም 
ትኽእሉ። ጠበቓ ምስዝህልወካ እውን ብመገዱ ጥርዓንካ ከተቕርብ ናጽነት ኣለካ። 
ኣብ ከባቢኻ ንዝርከብ ኣባል ፓርላማ ንኽትረኽቦ ናብ www.parliament.uk ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቲ 
መኽፈቲ መስመር ጠውቕ።   
ኣብ ከባቢኻ ንዝርከብ ኣባል ባይቶ ንኽትረኽቦ ገጽ መርበብ www.senedd.assembly.wales/mgFindMember.
aspx ክፈት። 



ምስጋና
እዚ ንናይ ጽልኢ ገበናት ዝምልከት በራሪ ጽሑፍ እዚ፡ ሰባት ንክስተት ገበናት ወይ ፍጻሜታት ጽልኢ ኣብ ወይልስ፡ ከምኡ’ውን 
ንኣገባብ ኣወሃህባ ፍጻሜኣዊ ሓበሬታ ኰነ ንምግትኦም ኪውሰዱ ብዛዕባ ዝግባእ ስጉምትታት ብዝምልከት ግቡእ መረዳእታ ንኽሕዙ 
ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ።  ቈንስል ስደተኛታት ወይልስ ነዚ ሓበሬታ እዚ ምሳኹም ክካፈሎ ብምብቅዑ ዘለዎ ሓጎስ እናገለጸ፡ ነዚ በራሪ 
ጽሑፍ እዚ ኣብ ምድላው ምሳና ንዝተሓባበራ ትካላት ድማ ነመስግን። 

ብዛዕባ ዝገበርኩሙለይ ሓገዝ አመስግን። ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመኒ ፍጻሜ ጽቡቕ 
እኳ እንተዘይትሰምዓኒ፡ ሕጂ ብዛዕባኡ ገለ ነገር ንኽገብር ዝያዳ ርእሰ-ተኣማንነት 

ተሰሚዑኒ።  

አመሰግናለሁ

ገንዘብካ! ብዛዕባኡ ክትሕብር፣ ንዕኡ ኣብ ምግባር ድማ ዘድሊ ሓገዝ ክትረክብ 
ከምእትኽእል ኣይትረስዕ። እዚ፡ ኣባላት ፖሊስ ነቲ ተግባር ኣብ ልዕሌኻ ይኹን ኣብ 
ልዕሊ ካልኦት ሰባት ከይድገም ደው ንኸብልዎ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ! 


