ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ
ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ኣብ ኣውስትራልያ ቅቡል ኣይኮነን።
ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ኣንጻር ሕጊ ዚፍጸም ገበናት እዩ።
ነዚ ገበናት ዝፍጽም ዝኾነ ሰብ፡ ወዲተባዕታይ ይኹን ጓልኣንስተይቲ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኪእሰር ይኽእል 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)፡ ንዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኲነታት
ኣይጻወሮን እዩ።
ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ንመጻምድቲ ብምፍርራህ ወይ ድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ኣብ ትሕቲ ቊጽጽርካ ንምግባር ዚዓለመ ባህርያት ወይ
ተግባራት ምጉብዕባዕ ዜጠቓልል እዩ። ዘቤታውን ስድራቤታውን ዓመጽ፡ ነዚ ከጠቓልል ይኽእል፥
•
•
•
•
•
•
•

ምህራም፣
ምሕናቕ፣
ንስድራ ወይ መጻምድቲ ዘድልዮም ኣገዳሲ ገንዘብ ዘይምሃብ፣
ንመጻምድቲ ካብ መሓዙትን ስድራን ምንጻል፣
ንመጻምድቲ ምጽራፍ ወይ ብቐጻሊ ምንቃፍ፣ ከምኡውን
መጻምድቲ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብር ምስግዳድ፣ ወይ
ንቖልዑ ወይ ፍቱው እንስሳ ገዛ ምፍርራህ።

ደቀኣንስትዮ፡ ከም ደቀተባዕትዮ ሓደ ዓይነት መሰላት ኣለወን።
ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕጊ፡ ደቀኣንስትዮን ደቀተባዕትዮን ብማዕረ ይርኢ።
ኲሉ ሰብ፡ ምስ ስድራቤቱ፡ ኣዕሩኹን ዘፍቅርዎ ሰባትን እወታውን ውሑስን ዝምድናታት ክህልዎ መሰል ኣለዎ። ዓመጽ ብፍጹም ቅቡል ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ፡
ሕማቕ ኣተሓሕዛ ኽግበረሉ ወይ ጉድኣት ንኽበጽሖ ክቕበሎ ኣይግባእን። ዝኾነ ሰብ፡ ብሕማቕ ንኽትሓዝ ወይ ጉድኣት ንኽበጽሖ ኽቕበሎ የብሉን።

ክሕግዛ ዝኽእላ ኣብ ባህሊ ዜተኲራ 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 ክሕግዘኩም ይኽእል፣ TIS ግን ኣገልግሎት ማዕዳ ኣይህብን እዩ። ኲሉ ጻውዒታት ተሌፎን፡ ናጻን
ምስጢራውን እዩ።
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