ግዱድን ትሕቲ-ዕድመን መርዓ
ንሓደ ሰብ ንኺምርዖ ጸቕጢ ምግባር፡ ኣብ ኣውስትራልያ ከቢድ ገበን እዩ።
ኣብ ኣውስትራልያ፡ ኽምርዖ ምዃንን ክምርዓዎ ንዝደሊ ሰብን ባዕሉ ኪመርጽ ናጻ እዩ። መብዛሕቱ ግዜ፡ ሓደ ሰብ ብሕጊ ኪምርዓው እንተኾይኑ፡ ዕድሚኡ ልዕሊ
18 ዓመታት ኪኸውን ኣለዎ። ኣብ ሓደ ሓደ ኲነታት ድማ ዕድሚኡ ልዕሊ 16 ዝኾነ ሰብ፡ ልዕሊ 18 ዓመት ንዝዕድሚኡ ሰብ ኪምርዖ ይኽእል እኳ እንተኾነ፡
እዚ ግን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ክውሃቦ ኣለዎ።
ዝኾነ ሰብ፡ ንኽምርዖ ጸቕጢ ምግባር፡ ምፍርራህ ወይ ምትላል ኣንጻር ሕጊ ኣውስትራልያ እዩ። ግዱድ መርዓ ንኽግበር ምትብባዕ ወይ ንኽካየድ ምውዳብ
ከምኡውን ግዳይ እኳ እንተዘይኮንኩም፡ ኣብ ግዱድ መርዓ ግን ምስትሳተፉ፡ ኣጻንር ሕጊ እዩ። እዚ ድማ ንሕጋዊ፡ ባህላውን ሃማኖታውን መርዓታት ዝምልከት
እዩ።
ብስድራ ዚምደብ መርዓ፡ ክልቲኦም ወገናት ብወለንታ ተሰማሚዖም ዝምርዓዉ ስለዝኾነ፡ ካብ ጉዱድ መርዓ ዝተፈልየ እዩ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ድማ ሕጋዊ 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።

ሓደ ሰብ፡ ግዱድ መርዓ ንኺፍጽም ወይ ንመርዕኡ ዚውድብ ሰብ ንምርካብ ናብ ካልእ ሃገር ሒዝካዮ ምኻድ ወይ
ከምዚኸይድ ምግባር ዘይሕጋዊ እዩ።
ሓደ ሓደ ግዜ፡ ሰባት ግዱድ መርዓ ንኽካየደሎም፡ ኣንጻር ፍቓዶም ናብ ወጻኢ ሃገር ይውሰዱ ወይ ናብ ወጻኢ ሃገር ንኽኸዱ ይታለሉ እዮም። እዚ፡ ኣንጻር ሕጊ
ስለዝኾነ፡ ማእሰርቲ ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ንስኹም ወይ ንስኹም እትፈልጥዎ ሰብ፡ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ትርከቡ ኣለኹም’ዶ?
ንስኹም ወይ እትፈልጥዎ ሰብ ኣብ ግዱድ ወይ ትሕቲ-ዕድመ መርዓ እንተልዩ ወይ ኣብ ሓደጋ ግዱድ ወይ ትሕተ-ዕድመ መርዓ እንተልዩ፡ ሓገዝ ንኽትረኽቡ
ብ131 237 (131AFP) ገይርኩም ናብ ፈደራላዊ ፖሊስ ኣውስትራልያ (Australian Federal Police (AFP)) ደውሉ።
AFP፡ ውሑስ ከምእትኾኑ ኽገብር፡ መባእታዊ ምኽሪ ኪህብን ሰብ ዘጋጠሞም ግዳያት ናብ ዝረኽብሉ ንኸም መንበሪ-ገዛ፡ ፋይናንሳዊ ደገፍ፡ ማዕዳን ሕጋውን
ናይ ኢሚግሬሽንን ምኽርን ዝኣመሰለ ካልእ ዓይነታት ኣገልግሎት ደገፍ ናብ ዝሃብ ከመሓላልፈኩም ይኽእል። ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ AFP
ኣብ www.afp.gov.au ይርከብ እዩ።

ክሕግዛኹም ዝኽእላ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታት ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዋ።
ማይ ብሉ ስካይ (My Blue Sky)፡ ኣብ ግዱድ መርዓ፡ ምክልኻል፡ ሓበሬታ፡ ውከሳታትን ናጻ ሕጋዊ ምኽርን ዘተኮረ ሃገራዊ መርበብ-ሓበሬታን መስመር
ተሌፎን ሓገዝን ኣውስትራልያ እዩ።
ናብ (02) 9514 8115 ደውሉ፣ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ናብ 0481 070 844 ስደዱ፣ ናብ help@mybluesky.org.au ኢመይል ግበሩ ወይ ኣብ
መርበብ-ሓበሬታ My Blue Sky ኣብ www.mybluesky.org.au ከፊትኩም ርኣዩ።
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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ብዛዕባ ግዱድ መርዓ ብዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፥
ንመርበብ-ሓበሬታ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት (Department of Home Affairs) ኣብ www.homeaffairs.gov.au ብምኽፋት፡ “ግዱድ መርዓ”
ኢልኩም ሓበሬታ ኣናድዩ።
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