ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ
ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ከቢድ ገበን እዩ።
ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ፡ ኣንጻር ሕጊ 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።
ብናጻ ዝትርጉመልኩም ኣስተርጓሚ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ናብ 131 450. ደውሉ።

መንግስቲ ኣውስትራልያ (Australian Government)፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኲነታት፡ ንዘይሕጋዊ
ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ ኣይጻወርን እዩ።
ሰባት፡ ንረብሓ ካልእ ሰብ ተባሂሉ ምዝመዛ ኣብ ዘለዎ ኲነታት ንኽሰርሑ ጸቕጢ ምስዝግበረሎም፡ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ ኣጋጢሙ
ይብሃል። ንሰብኡት፡ ኣንስትን ቆልዑን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ፡ ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልል ይኽእል፥
•

ባርነት፡ ጊላነት ወይ ከም ምእንጋድ ኣጋይሽ፡ ስራሕ ህንጻ፡ ናይ ጫካ ኣግራብ፡ ኩዕታ ማዕድን ወይ ሕርሻ ኣብ ዝኣመሰለ ኢንዱስትሪታት
ዝስራሕ ግዱድ ዕዮ ከምኡውን ምስጢራዊ ዝምድናታት፣

•

ብዕዳ ባርያ ምዃን፣

•

ወሲባዊ ምዝመዛ፣

•

ግዱድ መርዓ፣ ወይ

•

ክፍሊ ኣካል-ሰብ ንምእላይ ተባሂሉ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰብ።

ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ፡ ብምስጢር ዝካየድ ገበን እዩ።
ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ፡ ብቐሊሉ ክልለ ዘይከኣል ዓይነት ገበን እዩ። ሰባት፡ መዝመዝቶም ኣብ ልዕሊኦም ሕነ መታን ከይፈድዩ ወይ
ንዘለዎም ፍቓድ ስደተኛ ንኸይስእኑ ስለዝፈርሁ፡ ካብ ካልእ ሓገዝ ኣይሓቱን እዮም።
እቲ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ እተሰጋገረ ሰብ ከርእዮ ዝኽእል ምልክታት፡ ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልል ይኽእል፥
•

ኣብ ስራሕ ጸቕጢ ዝግበረሉ፡ ምፍርራህ ዘጋጥሞ ወይ ግዱድ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እዩ፣

•

ኣብ ሕማቕ ኲነታት ስራሕ ይርከብ፣

•

ደሞዝ ዘይከፍል ወይ ንኣስራሒኡ ወይ ንሳልሳይ ኣካል ድማ ገዚፍ ዕዳ ዝኸፍል ዘሎ ሰብ እዩ፣ ወይ

•

ፓስፖርቱ ወይ ካልእ ውልቃዊ ሰነዳቱ፡ ብሳልሳይ ኣካል እተታሕዘሉ ከምኡውን ኣብ ዝደለዮ እዋን እቲ ሰነዳቱ ክረኽቦ ዘይክእል ሰብ እዩ።

ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ትርከቡ ኣለኹም'ዶ?
ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ካልእ ሰብ፡ ኣብ ከምዚ ኲነታት ወይ ኣብ ሓደጋ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ወይ ባርነት ደቂሰብ ምስእትህልዉ፡ ንፈደራላዊ
ፖሊስ ኣውስትራልያ(Australian Federal Police (AFP)) ብ131 237 (131AFP) ገይርኩም ክትረኽብዎ ወይ ናብ መርበብ-ሓበሬታ
ኤኤፍፒ (AFP) ኣብ www.afp.gov.au ከፊትኩም ብምእታው ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። AFP፡ ውሑሳት ከምእትኾኑ ኽገብር፣
ምኽሪ ክህበኩምን ከም መንበሪ-ኣባይቲ፡ ፋይናንሳዊ ደገፍ፡ ምኽርን ናይ ሕግን ኢሚግሬሽንን ምዕዶን ዝኣመሰለ ካልእ ዓይነት ኣገልግሎት ደገፍ ናብ
እትረኽብሉ ቦታ ከመሓላልፈኩም ይኽእል።
ፕሮግራም ደገፍ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንእተሰጋገሩ ሰባት (Support for Trafficked People Program)፡ ብመንግስቲ ዝምወል ኮይኑ፣
ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ኣውስትራልያ (Australian Red Cross) ንግዳያት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ወይ ባርነት ደቂሰብ ሓገዝ ዝህብ እዩ።

DSS1623.06.15

ንዓኹም ክሕግዛኹም ዝኽእላ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ኣብ ኣውስትራልያ 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።

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።

ንዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፥
ብዛዕባ Support for Trafficked People Program ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት (Department of Social Services) ኣብ www.dss.gov.au ወይ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ Australian Red Cross ኣብ
www.redcross.org.au ከፊትኩም ርኣዩ። ናብ Australian Red Cross ድማ ብnational_stpp@redcross.org.au ገይርኩም
ኢመይል ኽትልእኹ ትኽእሉ ኢኹም።
ንዘይሕጋዊ ምስግጋርን ባርነትን ደቂሰብ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ክፍሊ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር (Department
of Home Affairs) ኣብ www.homeaffairs.gov.au ወይ ድማ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ Australian Federal Police ኣብ
www.afp.gov.au ከፊትኩም ብምእታው፡ "ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰብ" (“human trafficking”) ኢልኩም ኣናድዩ።
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