መጣቃለሊ 						Tigrinya

ግፍዒ ወይ ዓመጽ ደው አብሉ !
ሓበሬታን መምርሕን ዝኽልክል ትእዛዝ ብዝዕባ ናይ ዘቤታዊ ጎነጽ ናይ
ሲቪል-ሕጊ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ
ካብ ዕለት 1. ጥሪ; 2007 ፖሊስ ናይ ካንቶን አርጋው(die Polizei des Kantons Aargau)ዝተሃራረም ወይ ግፍዒ
ዘውርድ ሰብ ካብ ገዛ ወይ ካብቲ ፐላሶ አውጺኦም ን 20 መዓልቲ ከይምለስ ክኽልክሉ ይኸእሉ ኢዮም። ስለዚ ደማ ኣብ
ሰድራቤትካ ኣብ ሓድራ ከሙኡ ውን ምስ መጻምድቲ ዘጋጥም ጎነጽ ክካላኸል ይኽእል።
እቲ ካብ ገዛ ወይ ፐላሶ ሃሪሙ ወይ ግፍዒ ፈጺሙ ዝተሶገ ሰብ አብቲ ዝትኸልከለሉ ጊዜ ናብ ገዛ ወይ እቲ ፐላሶን
ከባቢኡን-ዋላ እቲ ዝተሃርመ (ዝተገፍዔ) ሰብ ክምለስ እንተተሰማምዔ መእታው ወይ ምምላስ ኩልኩል ኢዩ።
ነዚ ወሳኔ እዚ ዝጣሓሰ ሰብ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ይብየነሉ።

ንዝተገፍዑ ወይ ዝተሃረሙ ሰባት

ድሕሪ ናይ ፖሊስ ስራሕ ምስ ተጻፈፈ ናይ ዘቤታዊ ጎንጽ ኣማኸርቲ (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt)
ምሳኹም ርከብ ይገብሩ ሓበሬታ ደማ ይህቡኹም ከምኡዉን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ይመርሕኹም።
እዚ ኣገልግሎት ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ።
እንተዳኣ ገበን ተፈጺሙ ኾይኑ ፣ምስ ናይ ገዳያት ተሓጋገዝቲ ከትራኸቡ መሰል አለኩም።ነዚ ድማ ፖሊስ
ይሕብሩኹም፣ደልየትኩም እንተዳአ ኮይኑ ሰነድኩም ናብኦም ይላኣኽ
(Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn)። እቶም ኣማኸርቲ ምሳኹም ብምርኻብ ኣብቲ ዝቕጸል
ጉዳያት ይተሓባብሩኹም።
እንደሕር ደሊኹም ቀጥታ ባዕልኹም ምስ ግዳያት ኣማኸርት ኣርጋውን ሶሎቶርን ኽትራከቡ ትኽእሉ ኢኹም
(ቴል. 062 835 47 90)። ብተወሳኺ እዚ ኣገልግሎት እውን ካብ ክፈሊት ነጻ እዩ።
ካቲ ብፖላዊስ ዝተወስደ ስጉምቲ ንላዕሊ ተወሳኺ ውሕስነት ተደሊኹም አብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ፍርዲ
(Bezirksgericht) ከተመልክቱ አብቲ ምኽሪ ዝወሃብሉ ቦታ ክትሕበሩ ትኸእሉ ኢኹም።
ጠለብኩም ቅድሚ ናይ እገዳ ግዜ መእካሉ ከተቕርቡ ኣለኩም።
እቲ ዝተኣገደ ሰብ እንተደኣ ዝተወሰነሉ ሕጊ ጥሒሱ ብዝቐልጠፈ ናብ ፖሊስ ደዉሉ (ቴል. 117)።
እንድሕር ኣብ ገዛኹም ሰጋኣት ኣለኩም፣ ናብ ቤተ-ሰብኩም፣ ፈለጥትኹም ወይ ደማ እዚ ዝሰዕብ ውሑስ ዝኮነ ቦታ
F
 rauenhaus (ገዛ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ቴልፎን ፣ ቴል. 062 823 86 00)፣ ZwüscheHalt (ቴል. 079 558 85 79፣
ንግዳያት ስብኡትን ሕጻናትን)።

ንጎነጽ ዝፈጸሙ ሰባት

ጎነጽ ፍታሕ ኣይኮነን። ድሕሪ ናይ ፖሊስ ስራሕ ምስ ተጻፈፈ ናይ ዘቤታዊ ጎንጽ ኣማኸርቲ
(Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt) ምሳኹም ርከብ ይገብሩ ሓጺር ምኽሪ ደማ ይህቡኹም።
ኣብ መጻኢ ጎነጽ ምውጋድን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከምዘድልን ምስ ሰብ-ምያ ብምዃን መብርሂ ይውሃበኩም።
ቅድሚ ናይ ፖሊስ ምትእትታው ምስ ናይ ምኽሪ ማዕከን ክትራኽቡ ትኽእሉ ኢኹም (ቴል. 062 550 20 20)። እዚ
ሓጺር ምኽሪ ካብ ከፍሊት ነጻን ስቱርን እዩ።
ንጎነጽ ዝፈጸሙ ካብዚ ወጻኢ ተኽእሎታት ኣሎ። ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ወይ ደማ ብውልቂ ናይ ጎነጽ ምኽሪ ኽትወስዱ
ትኽእሉ። ኽልቲኡ ኣገልግሎት ውሑድ ክፍሊት ኣለዎ።
ናይ ምኽሪ ማዕከናት ኣንጻር ዘቤታዊ ጎነጽ ብዘይክፈሊት ሓቤሬታንን ዘድልየኩም አገልግሎት ይህቡኹም።
ከይዶንጎኹም ሓገዝ ሕተቱ።

ኣድራሻ

ኣብ መወዳእታ ናይዚ ጽሑፍ ኣገደስቲ ዝርዝር ኣድራሻታት ብዛዕባ ዘቤታዊ ጎነጽ ትረኽቡ።
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