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ጐነጽ ጠጠው በል!
ዘቤታዊ ዓመጻን ስቶኪንግ(ምርብባሽ) ኣብ ካንቶን Aargau ዚግበር

ዘቤታዊ ዓመጻ ኻብቲ ብዙሓት ዚሓስብዎ ንላዕሊ ልሙድ እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ መንጎ እቶም ኣብ መንጎ ህሉው ወይ
ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ርክብ ንኣብነት ኣብ ሓዳር መጻምድቲ ስድራቤት ወይ ዝምድና ዓመጽ ኬጋጥም ከሎ እዩ
ዚግለጽ። እዚ ኸኣ ስነ-ኣእምሮኣውን ኣፍኣውን ኣካላውን ጾታውን ዓይነት ዓመጻ ወይ መጥቃዕቲ የመልክት። ሓደ
ሰብ ደይመደይ ኢሉ ብተደጋጋሚ ንኻልእ ሰብ ኬሸግሮ ከፈራርሖ ወይ ኪላግጾ ኸሎ Stalking/ስቶኪንግ እዩ
ዝብሃል።

ኣብ ስዊዘርላንድ ዘቤታዊ ዓመጻን ደድሕሪኡ ምስዓብን ተኸልኪሉን ተቐጺዑን እዩ። ከም እኒ ብስም 'ኣኽብሮት'
ዚግበር ዓመጻ ጢጥ ቅሚጥ ኣልኮላዊ መስተ ውጥረት ወይ ዜቘጥዕ ነገራት ዝኣመሰለ መመኽነይታታት
ተቐባልነት የብሉን።

ፖሊስ ነቶም ብዓመጻ እተጐድኡ ሰባት ዜዕቍቡሉ እተፈላለየ መገድታት ኣለዎም። ንኣብነት ንሓደ ኣካላዊ
ምውስዋስ ዚገብር ወይ ዜፈራርህ ሰብ ካብ ቤቱ ኼውጽኦ ን20 መዓልቲ ድማ ከይምለስ ኪኽልክሎ ይኽእል እዩ።
ምስቲ ብዓመጻ እተተንከፈ ሰብ ከይትራኸብን ከይትቐርብን እውን ኪኽልክል ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ ፖሊስ እቲ
ናይ ኣውራጃ ቤት ፍርዲ (Bezirksgericht) ናይ ምዕቋብ ስጕምቲ ንምውሳድ ስልጣን ኣለዎ።

ኵሉ ሰብ ብዘይ ዓመጻ ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ። ብዘቤታዊ ዓመጻ እንተ ተተንኪፍካ እሞ ብዛዕባኡ ምዝራብ
ወይ ሓገዝ ምርካብ እንተ ኣጸጊሙካ ከምኡ ግበር፥ ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ንህጹጽ ኵነታት ፖሊስ ቍጽሪ 117
ደዊልካ ናብ ፖሊስ ቀጽሪ (Kantonspolizei) ጸብጻብ ኣቕርብ ወይ ከኣ ምስቶም ግዳያት ምኽሪ ኣርጋው
(Opferberatung Aargau) ተራኸብ። ኣብ ቤትካ ደሓን እንተ ዘይዄንካ ንስኻን ደቅኻን ኣብ መዕቈቢ ደቂ
ኣንስትዮ መዕቈቢ ደቂ ኣንስትዮ (Frauenhaus) ወይ ኣብ ቤት ሰብኡትን ኣቦታትን (ZwüscheHalt) ዕቝባ
ኽትረኽቡ ኢኹም።

ቍጽጽርኻ ኸይትስእን ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ቍጥዓኻ ኣበይ ከም እተጥፍእ ኣይትፈልጥን ዲኻ፧ ዓመጻ መፍትሒ
ኣይኰነን! ብዛዕባ እዚ ንእትኣምኖ ሰብ ኣዘራርቦ እሞ ሓገዝ ርኸብ፣ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ንዚፍጸም
ዓመጻ ሓገዝ ኽትረኽቦ ጽዒርካ ጨንፈር ምምካር ዘቤታዊ ዓመጽ (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt)።

መብዛሕትኡ ግዜ ዚርሳዕ ነገር፦ ኣብ ቤት ዚፍጸም ዓመጻ ምርኣይ ንቘልዑ ጾር እዩ፣ በዚ ድማ ብዙሕ ይሳቐዩ
እዮም። ጕድኣት ዘይብሉ ዚመስል ዓይነት ዓመጻ ንዕቤቶም ከቢድ ሳዕቤን ኪህልዎ ይኽእልእዩ። ቈልዑ ዓመጽ
ዘይብሉ ህይወት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም።

ኣብ www.ag.ch/häuslichegewaltብዛዕባ ዘቤታዊ ዓመጻ ዚገልጽ ኣድራሻታት ኪርከብ ይከኣል እዩ።

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/ueber-uns/organisation/generalsekretariat/haeusliche-gewalt/notfall-und-beratung-hilfe-finden

