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ካብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ መሰረታዊ ደምዳማዊ ውሳነ እንተ
ዘይረኸብኩ ኸ?
• ኣብ ኲነታትካ/ኪ ብምምርኳስ፡ ናብ ግቡእ ኣካል ምኽባር-ሕጊ − ዝምልከቶ ሓይሊ ፖሊስ ወይ
ቤትጽሕፈት ውሽጣዊ ጒዳያት ክትለኣኽ/ኺ ትኽእል/ሊ።
• ዜጋ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ሕቡራት ሃገራት ኤውሮጳ ((EU) እንተ ድኣ ዘይኴንካ/ኪ፡ እሞ ክኣ ኣብ
ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ምንባር መሰል ዘውህቡኻ/ኺ ካልኦት ኲነታት ዘይብልካ/ኪ፡ ብድሌትካ/ኪ ናብ
መበቆል ሃገርካ/ኪ ክትምለስ/ሲ ሓገዝ ይግበረልካ/ኪ።

ሕጂ ሓገዝ ኣየድልየንን እዩ ኢለ ኣብየ ድሓር ግን ሓገዝ ወይ ተወሳኺ
ሓበሬታ የድልየኒ እዩ ኢለ እንተወሰንኩ ኸ?
ባዕልኻ/ኺ፡ 03000 11 55 55 (ምርጫ 3) ብምድዋል ናብ
ሰማፎሮ ክትውከስ/ሲ ትኽእል/ሊ። ናቶም መርበብ ባይታ
(www.hertfordshirebeacon.org) ንኣተኣላልያ ሳዕቤናት
ምዝመዛ ከምኡ'ውን መስርሕ ፍርዲ ገበን ንምርዳእን ዝሕግዙ
ጠቐምቲ ሓበሬታታት ይርከቡዎ። ብተወሳኺ፡ ዝርዝራት ኣብ
ሀርትፎርድሻየር (Hertfordshire) ናይ ዝርከቡ ካልኦት ገለ
ስምዒታውን ግብራውን ሓገዛት ክህቡ ዝኽእሉ ትካላት ይርከቦ።
ባዕልኻ/ኺ፡ 24 ሰዓት ክፉት ናብ ዝኾነ፡ ብልዕሊ 200 ቋንቋታት
ብቕልጡፍ ምኽሪ ክህብ ዝኽእል መስመር-ሓገዝ ናይ ሃገራዊ
ዘመናዊ ባርነት ብ 08000 121 700 ብምድዋል ክትውከስ/ሲ
ትኽእል/ሊ። እዚ መስመር-ሓገዝ እዚ፡ ኣንሲን ((Unseen) ብዝብሃል
ትካል ግብረ-ሰናይ ዝካየድ ኮይኑ፡ ብሕታዊ፡ ክኢላን ምስጢራውን
እዩ። ልክዕ ከም ቤከን (Beacon); ካብዚ መስመር-ሓገዝ እዚ፡
ምስ ፖሊስ ኮነ ምስ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ምስራሕ
ከየድለየካ/ኪ፡ ሓገዝ ክትረክብ/ቢ ትኽእል/ሊ ኢኻ/ኺ።

INSTRUCTION TO PROFESSIONALS & NGOs: Please ensure that the individual
presenting can read and has the mental capacity to give informed consent to the
National Referral Mechanism (NRM). Refer to the victim referral pathways for further
information. This flyer should only be taken home by the individual presenting if they
are residing in a safe location. If not, you are potentially putting them at risk.
HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ይምዝመዙ ንዘለዉ ዓበይቲ
ዘለዉ ሓገዛት፦ መጽሓፍ ሓገዝ ኤን.ኣር.ኤም
(NRM Support Booklet)

ክሕግዘኒ ዝኽእል ኣሎ ዶ?
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሓደ ሰብ ዝተመዝመዘ ኮይኑ እንተ ድኣ ተረኺቡ
ካብ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ውልቃዊ፡ ስምዒታዊ (emotional)፡
ሕክምናዊ ክምኡ'ውን ግብራዊ ሓገዛት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ።
እዚ ሓገዝ እዚ ብዝተፈላለየ መልክዓት ክወሃብ ይኽእል፡ ነዞም
ዝስዕቡ ክኣ የጠቓልል፦

 ሑስ ዝኾነ ግዝያዊ መንበሪ
ው
ክርከበልካ/ኪ ምግባር።
 ክምናዊ ክንክን ብዝምልከት
ሕ
ሓገዝ ክትረክብ/ቢ ምግባር።
 ዝዘጋጠሙኻ/ኺ ሕማቕ
ን
ተመኲሮታት ኣብ ምብዳህ
ዝሕግዘካ/ኪ ሰብ
ክህልወካ/ኪ ምግባር።

 ለዋ ፖሊስ፡ ናይ ምዝመዛ
ሓ
ኲነታትካ/ኪ ንዓኣቶም እንተ
ድኣ ሓቢርካ/ኪዮም።
ብሕታዊ ሕጋዊ ምኽሪ።
 ዕለታዊ መነባብሮ ዝኾኑ
ን
ክፍሊታት።

 እንግሊዝኛ ንኽትረዳዳእ
ብ
ዝሕግዝ ኣስተርጓሚ/ተርጓሚ
ክወሃበካ/ኪ ምግባር።
Symbol
The crown

The symbol is the crown and the word
GOV.UK together. The crown is always on the left
Online, on television and over graphics,
the crown and the word should be white,
but they can appear on any colour

ሰራዊት ድሕነት (The Salvation Army) ግዳይ ምዝመዛ ንዝኾኑ
ኩሎም ዓበይቲ ናይ ምክልኻልን ክንክንን መደብ ሓገዝ ክኢላታት
ይህብ። ናቶም ምስጢራዊ መወከሲ መስመር-ሓገዝ 0300 3038151
ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓት፡ ኣብ ሰሙን ሸውዓተ መዓልቲ ክፉት እዩ።
ካብኦም ሓገዝ ንምርካብ፡ ኣብ ነቚጣ መወከሲ ናብ ሃገራዊ ኣገባብ
ውከሳ ክትኣትው/ዊ ምስምማዕ የድልየካ/ኪ።
ብዛዕባ ምዝመዛን ካልኦት ተወሰኽቲ ጸጋታትን ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ብኽብረትካ/ኪ ነዚ ዝስዕብ ዌብሳይት ናይ ሀርትፎርድሻየር ሽርክነት
ዘመናዊ ባርነት ተወከስ/ሲ፦ www.stopexploitationherts.org.uk/victims-and-families/victims-and-families..aspx
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ኣገባብ ሓገዝ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ፥- ሃገራዊ
ኣገባብ ውከሳ
Symbol
The crown

መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ (UK) ሓገዝ ብመንግስቲ ክወሃብ ዘኽእል፡ ሃገራዊ ኣገባብ ውከሳ
(National Referral Mechanism) ተባሂሉ ዝጽዋዕ፡ ኣገባብ ፈጢሩ ኣሎ።

8

GOV.UK identity guidelines
December 2013

በዚ ኣገባብ እዚ ክትውከስ/ሲ እንተ ድኣ ተሰማሚዕካ/ኪ፡ ጒዳይክ/ኪ ይምርመረልካ/ኪ፡ ግዳይምዝመዛ
ከምዝኾንካ/ኪ መረዳእታ እንተ ድኣ ተበጺሑ ክኣ ብመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓገዝን ምክልኻልን
ይግበረልካ/ኪ።

ALPHA

2

3

1. ንህሉው ናይ ምዝመዛ ኲነታተይ ክገድፎ እንተ ድኣ ደልየ፡
ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ንፖሊስ ከሳትፎም ዶ ኣሎኒ እዩ?
ኣይፋል፣ ኣይትፈልጥን። ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኮነ ንፖሊስ ከተሳትፍ ድሌት እንተ ዘይብልካ፡
ንሀርትፎርድሻየር ምስ መንግስትን ፖሊስን ርክብ ዘይብሉ ሰማፎሮ ዝብሃል ዞባዊ ኣገልግሎት ሓገዝ
ኣሎዎ። ምስ መንግስቲ ኮነ ምስ ፖሊስ ምስራሕ ከየድለየካ/ኪ፡ ካብ ቤከን ሓገዝ ክትረክብ/ቢ
ትኽእል ኢካ/ኺ። ንመንነትካ/ኪ ዝምልከት ሓበሬታታት ክኣ ይዕቀብአልካ/ኪ።

ብፍሉይ ዝሰልጠነ/ት ተሓዚት ጒዳይ
ይምደብልካ/ኪ። ንሱ/ሳ፦
ካብ ቤከን እንታይ
ሓገዛት ክረክብ
እኽእል?

• ብመሰረት ንዓኻ/ኺ ዝተዳለወ ውጥን ሓገዝ ኣብ መስርሕ ምሕዋይ
ይ/ትሕግዘካ፡
• ከም ጠበቓኻ/ኺ ኮይኑ/ና ይ/ትዋሳእ።
• ብዝበለጸ ክሕግዙኻ/ኺ ናብ ዝኽእሉ ፍሉይ ክእለትን ኣፍልጦን
ዘሎዎም መሻርኽቲ የወክሰካ/ኪ (እንተ ድኣ ፍቓደኛ ኴንካ/ኪ)።

ሓገዝ ነዞም ዝስዕቡ ከጠቓልል ይኽእል፦
• ስምዒታውን ግብራውን ሓገዝ።
• ጥብቅና።
• ንነገራት ናብ ንቡር ምምላስን ምድልዳል መከላኸሊታትን ዝብልከት
ኣገልግሎት (ብዛዕባዚ ዓይነት ሓገዝ እዚ ቤከን ተወሳኺ መግለጺ
ክህበካ/ኪ እዩ)።
• ድሕነትካ/ኪ ንምርግጋጽ ዝምልከት ሓገዝ።
ብኽብረትካ/ኪ ኣስተውዕል/ሊ፡ ዋላ'ውን ካብ ቤከን ሓገዝ ክትረክብ/ቢ እንተ ዘይተሰማማዕካ/ኪ
እቲ ኣገልግሎት ኩሉ ግዜ ንዓኻ/ኺ ክፉት እዩ፡ ባዕልኻ/ኺ ክኣ በዚ ዌብ-ሳይት
(www.hertfordshirebeacon.org) ክትውከስ ትኽእል/ሊ።

2. ንፖሊስ ከዘራርቦም እንተ ወሰንኩ ኸ?
• ሀርትፎርድሻየር፡ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ንዝካየዱ
ምዝመዛ ሰባት ኣብ ምክትታል ዝሰርሕ ኣሃዱ
ክኢላታት ፖሊስ ኣሎዋ።
• ምስ ከማኻ/ኺ ዝኣመሰሉ ሰባት ናይ ብስራሕ
ሓያሎ ተመኲሮ ኣሎዎም።
• ብዛዕባ ዘጋጠሙ ነገራት ከዘራርቡኻ/ኺ
እዮም።
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• ክጐድኣካ/ኪ ካብ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ሓለዋ
ክግበረልካ/ኪ እዩ።
• ምመርመራ ከካይዱ ክጅምሩ ኣዮም።
• እቲ ምርመራ ኣብ ምንታይ ከም ዝበጽሐ ቀጻሊ
ክሕበረካ/ኪ እዩ።

3. ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብመገዲ ሃገራዊ ኣገባብ ውከሳ
ከሳትፎ እንተ ድኣ ደልየ ኸ?
መንግስቲ፡ ኣብ ውሽጢ ከባቢ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ካብቲ ውከሳ ዝተቐበለሉ መዓልቲ፡ ኣብ ወጻኢ
ሃገር ኮነ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምዝመዛ ከም ዘጋጠመካ/ኪ ርትዓዊ መሰረት ዘሎዎን ዘይብሉን
ምዃኑ ይውስን።
ኣብቲ ናይ 45-መዓልታት እዋን፡ ምዝመዛ ከምዘጋጠመካ/ኪ እወታዊ ውሳነ ናይ ደምዳማዊ መሰረት
(conclusive grounds) ከምዝተወሃበካ/ኪ ንምርግጋጽ እናተጸበኻ/ኺ፡ ብዛዕባ ዝቕጽል
ስጉምትታትካ/ኪ ክትውስን/ኒ ክትክእል/ሊ ኢኻ/ኺ። እወታዊ ውሳነ ናይ ደምዳማዊ መሰረት
ድሕሪ ምቕባልካ/ኪ፡ ተወስኺ 45 መዓልታት ይወሃበካ/ኪ፡ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ተደሚሩ 90 ናይ
ምስልሳል ሓሳብን ምሕዋይን እዋን ምዃኑ እዩ።

እቲ መስርሕ ውከሳ ዕዉት እንተ ድኣ ኮይኑ፦
ብመንግስቲ ኣብ ዝምወል
ውሑስ ኣባይቲ መንበሪ
ይወሃበካ/ኪ፡ ኣድላዪ
እንተ ኮይኑ።

ንምስልሳል ሓሳብን
ንምሕዋይን ናይ 45
መዓልታት እዋን ትውሃብ/ቢ።

እዚ እንተ ድኣ ተረጋጊጹ፡ ናይዞም ዝስዕቡ መሰል ይህልወካ/ኪ፦
• ኣብ ዝኾነ መስርሕ ምርመራን ኣብ ሕጊ
ምቕራብን ምስ ፖሊስ ምሉእ-ብምሉእ
ትተሓባበር/ሪ እንተ ድኣ ኣልኻ/ኺ፡ ኣብ
ዓባይ ብሪጣንያ ንሓደ ዓመት ናይ ምጽናሕ
ፍቓድ ትውሃብ/ቢ። ኣድላዪ እንተኾይኑ፡
እዚ ናይ ምጽናሕ እዋን ክናዋሕ ይኽእል።
• ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንኽትጸንሕ ፍቓድ
ትውሃብ/ቢ፡ እዚ ኣብ ኲነታትካ/ኪ
ዝምርኰስ ይኸውን።

• ሓገዝን ገንዘባዊ ደገፍን ናብ ዓድኻ/ኺ
ንኽትምለስ፡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክትነብር/ሪ
ድሌት እንተ ድኣ ዘይብልካ/ኪ።
• ሓገዝ ካብ ኤምባሲኻ/ኺ ከምኡ'ውን ዝኾኑ
ዝምልከቶም ዝይመንግስታውያን ውድባት።

