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ዓመጽ ገዝሚ 
ምስ ገዝሚ ዝተኣሳሰር ዓመጽ  ወይ መጥቃዕቲ፡ ሓደ ዓይነት ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ እዩ። 

ያታዊ ልምድታት ገዝሚ፡ ኣብ መላእ ሃገራትን ባህልታትን ክፈላለ ይኽእል እዩ። 

'ገዝሚ'፡ ኣብ ግዜ መርዓ ብስድራቤት ጓልኣንስተይቲ ናብ በዓል-ቤታ ብፍሉይ ንዝውሃብ ገንዘብ፡ ንብረት ወይ ህያባት ዘምልክት ያታዊ ልምዲ እዩ። 
ገዝሚ ምጥቃም ብቐንዱ ሓደ ዓይነት ዓመጽ ኣይኮነን። 

ቅድሚ መርዓ፡ ኣብ እዋን መርዓ ወይ ድሕሪ መርዓ ኣብ ዘሎ ዝኾነ ግዜ ምስ ዝውሃብ ወይ ዝቕበል ገዝሚ እተኣሳሰረ ዝኾነ ዓይነት ጸቕጢ፡ ዓመጽ 
ወይ መጥቃዕቲ፡ ሓደ ዓይነት ዓመጽ እዩ። ምስ ገዝሚ ዝተኣሳሰር ዓመጽ፡ ነቲ ተሓቲቱ ግን ከኣ ዘይተኸፍለ ገዝሚን ካብታ ጓልኣንስተይትን ቀረባ 
ዘመዳን ተወሳኺ ገንዘብ ወይ ህያባት ንኽውሃብ ዝጠልብ ጸቕጥን ከም ልሙድ ዘጠቓልል እዩ።  

ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ኣንጻር ሕጊ ኣውስትራልያ ዝፍጸም ገበናት እዩ። ነዚ ገበናት ዝፍጽም ዝኾነ ሰብ፡ ወዲተባዕታይ ይኹን 
ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምዝእሰር ኽግበር ይከኣል እዩ። 

ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ዝኾነ ሰብ፡ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ምስዘጋጥመኩም፡ ብ 000 ገይርኩም ናብ ፖሊስ ደውሉ። 

ፖሊስ ኣውስትራልያ፡ ውሕስነት ይህቡ እዮም፣ እምነት ከተሕድርሎም ድማ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናጻን ምስጢራውን ምኽርን ሓበሬታን ንኽትረኽቡ፡ ብ1800 737 732. ገይርኩም ናብ 1800RESPECT ደውሉ። 

ብናጻ ዝትርጉመልኩም ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ናብ 131 450. ደውሉ። 

መንግስቲ ኣውስትራልያ (Australian Government)፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኲነታት፡ ምስ ገዝሚ 
ንዝተኣሳሰር ዓመጽ ወይ መጥቃዕቲ ኣይጻወርን እዩ።  

Australian Government፡ ምስ ገዝሚ ንዝተኣሳሰር ዓመጽን መጥቃዕትን ንዘጠቓልል ጉዳይ ስድራቤታዊ ዓመጽ፡ ብኣዝዩ ዕቱብ መገዲ ይሕዞ። 
ኲሎም ኣውስትራላውያን፡ ዘለዎም ሃይማኖታውን ባህላውን ልምድታትን እምነታትን ብዘየገድስ፡ ዓመጽ፡ ምፍርራህ ወይ ጸቕጢ ከየጋጠሞም 
ንኽነብሩ መሰል ኣለዎም። 

ምስ ገዝሚ ዝተኣሳሰር ዓመጽን መጥቃዕትን፡ ንድሕነት መጻምድቲ ወይ ስድራቤቶም ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ወይ ስግኣት ብምፍጣር ንኽትቖጻጸሮም 
ዓሊምካ ንዝግበር ተግባር ወይ ምፍርራህ ዘጠቓልል እዩ። 

ቪዛ ዘለኩም እንተዄንኩም ድማ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

መጻምድቲ፡ ኣባላት ስድራቤት ወይ ኣብ እትቕመጥሉ ኮም ዝርከቡ ካልኦት ሰባት፡ ብሰንኪ ዘለኩም ኲነታት ቪዛ ምፍርራህ ከብጽሕልኩም 
ኣይክእሉን እዮም። 

ግዝያዊ ቪዛ መጻምድቲ (ንኡስ-ደረጃ 309 ወይ 820) ወይ ንናይ መጻኢ መርዓ ተባሂሉ ዝውሃብ ቪዛ (ንኡስ-ደረጃ 300) እንተልይኩም፡ እሞ ኸኣ 
ምስ ገዝሚ ዝተኣሳሰር ዓመጽ ስድራቤት ምስዝበጽሓኩም፡ ንመመልከቲ ቀዋሚ ቪዛ (ንኡስ-ደረጃ 100 ወይ 801) ንኽውሃበኩም ዘፍቅደልኩም 
ዓንቀጻት ስድራቤታዊ ዓመጽ ኣብ ሕግታት ስደተኛታት ኣውስትራልያ ኣለዉ። 

ገዝሚ፡ ሓደ ሰብ ናብ መርዓ ንኽኣቱ ንምግዳድ ክትጥቀምሉ ኣይከኣልን እዩ። 

ገዝሚ፡ እቲ ሰብ ምሉእን ናጻን ፍቓድ ከይሃበ ኣብ መርዓ ንኽኣቱ ጸቕጢ ንኽግበረሉ ኣብ ጥቕሚ ምስዝውዕል፡ ግዱድ መርዓ ይብሃል። 

ኣብ ኣውስትራልያ፡ ኲሉ ሰብ፡ ንመንን መዓስን ከምዝምርዖ ንኽመርጽ ናጽነት ኣለዎ። ንሓደ ሰብ፡ ኣብ መርዓ ንኽኣቱ ጸቕጢ ምግባር፡ ምፍርራህ ወይ 
ምትላል፡ ኣንጻር ሕጊ ኣውስትራልያ እዩ። ግዱድ መርዓ ንኽህሉ ምትብባዕ ወይ ኣብ ምውዳብ ምትሕግጋዝ፡ ከምኡውን ንስኹም ግዳይ ዘይኮንኩም 
ክነስኹም፡ ግን ከኣ ኣብቲ ግዱድ መርዓ ተሳተፍቲ ምዃን፡ ኣንጻር ሕጊ እዩ። እዚ፡ ንሕጋዊ፡ ባህላውን ሃይማኖታውን መርዓታት ዝምልከት እዩ። 

ንዓኹም ክሕግዛኹም ዝኽእላ ኣብ ባህላዊ ልምድታት ተገዲሰን ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ኣለዋ።  

1800RESPECT፡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ንጾታዊ ዓመጽ፡ ስድራቤታውን ዘቤታውን ዓመጽ ኣመልኪቱ ብሃገር ደረጃ ኣገልግሎት ምኽሪ ዝህብ 
ትካል እዩ። ናጻን ምስጢራውን ናይ ተሌፎንንን ናይ ኢንተርነትን ምኽርን ሓበሬታን ይህብ። ኣማኸርቲ፡ ጉዳይኩም ይሰምዑ፣ ሕቶታትኩም 
ይምልሱ፣ ከምኡውን ኣብቲ እትቕመጥሉ ከባቢ ናብ ዝርከብ ካልእ ወሃቢ ኣገልግሎታት ደገፍ ከመሓላልፍኹም ይኽእሉ። 

ናብ 1800 737 732 ደውሉ ወይ ንመርበብ-ሓበሬታ 1800RESPECT ኣብ www.1800RESPECT.org.au ከፊትኩም ርኣዩ። 

http://www.1800respect.org.au/
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ማይ ብሉ ስካይ (My Blue Sky)፥ ንምግታእ ግዱድ መርዓ፡ ምክልኻል፡ ሓበሬታ፡ ውከሳን ናጻ ሕጋዊ ምኽርን ዝዓለመ ብሃገር ደረጃ ኣብ 
ኣውስትራልያ ዝርከብ መርበብ-ሓበሬታን ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት ብተሌፎንን እዩ። 

ናብ (02) 9514 8115 ደውሉ፣ ናብ 0481 070 844 ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ስደዱ፣ ናብ help@mybluesky.org.au ኢመይል 
ግበሩ፣ ወይ ንመርበብ-ሓበሬታ My Blue Sky ኣብ www.mybluesky.org.au ከፊትኩም ርኣዩ። 

ኣብ ስድራቤታዊ ዓመጽን ቪዛን፡ ግዱድ መርዓን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰብን ዘተኮረ ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ  ክፍሊ ውሽጣዊ 
ጉዳያት (Department of Home Affairs) ኣብ www.homeaffairs.gov.au ከፊትኩም፡ "ግዱድ መርዓ" ኢልኩም ሓበሬታ ኣናድዩ። 

ኣስተርጓሚ የድልየኩም ድዩ? 

ብ131 450 ገይርኩም ናብ ኣገልግሎት ትርጉምን ምስትርጓምን (Translating and Interpreting Service (TIS)) ደውሉ። ኣብ TIS 
ዝሰርሕ ኣስተርጓሚ፡ ምስ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታት ንኽትራኸቡ ክተሓጋገዘኩም ይኽእል እዩ፣ TIS ግን ባዕሉ ምኽሪ ኣይህብን እዩ። ኲሉ 
ጻውዒታት ተሌፎን፡ ናጻን ምስጢራውን እዩ። 

mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

