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ብፍቓድካ፡ መሻርኽቲ ትካላት ኣብ’ቲ መስርሕ  
ንክሕግዙኻ ክሳተፉ እዮም።

ፕሮጀክት ስድራቤታዊ ዓመጽ
“ነዚ ብሓባር ምብዳህ።”
ምኽሪ፡ ትምህርቲ፡ ደገፍን ሓባራዊ ጥዕናን ሓዊሱ ብዙሓት ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ብምሃብ፡ ግዳያትን፡ ስድራቤታትን፡ 
ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፍ ናይ ሓባር ጉጅለ እዩ። እቲ ጉጅለን ጸጋታቱን ኩሎም ኣብ ሓደ ህንጻ ኣብ  Carizon Centre at 
400 Queen St. S., Kitchener ይርከቡ። 
519-743-6333

ኣገልግሎት ቅልውላው ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ዋተርሉ
ኣገልግሎት ቅልውላው ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ዋተርሉ፡ ብናይ ቀረባ መጻምድቲ ዓመጽ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን 
መጽለሊ፡ ምኽሪ፡ ውጥን ድሕነት፡ ኣገልግሎት ምብጻሕን ካልኦትን ብምሃብ ይድግፍ።
ኪችነር፦ 519-742-5894
ካምብሪጅ፦ 519-653-2289

መደብ ሓገዝ ግዳይ/መስክር
እዚ መደብ’ዚ ክሲ ምስ ቀረበ ንግዳያት ወይ መሰኻኽር ብዛዕባ መስርሕ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ሓበሬታ ይህብ።

519-741-3351

ማእከል ምስክር ህጻናት
እዚ ማእከል ንናይ ህጻናት መሰኻኽር ኣገልግሎት ዝህብ ኮይኑ፡ ብዛዕባ ኣሰራርሓ እቲ ቤት ፍርዲ፡ ናይ ስምዒት ደገፍ፡ 
ቅድሚ ቤት ፍርዲ ዝግበር ምድላው፡ ምጉስጓስን ሪፈራልን ዝምልከት ሓበሬታ ይህብ።
519-744-0904

ማእከል ሕክምና ዘቤታዊ ጾታዊ ዓመጽ
እቲ ማእከል፡ ምስ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያምን ካምብሪጅ ሜሞርያል ሆስፒታልን ብምትሕብባር ንህጹጽን 
ንናይ ምክትታል ክንክንን ዝኸውን እኩብ ናይ ክኢላታት ጸጋ ዝሓዘ እዩ። እዚ ውፉይ ጉጅለ ዝበለጸ ክንክንን ደገፍን 
ንምርካብ ዝሕግዙኻ ብሓባር ዝሰርሑ ሓካይም፡ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን ነርስታትን ዝሓቖፈ እዩ።
519-749-6994

ግዳይ ናይ ቀረባ መጻምድቲ ዓመጽ 
እንተኾንካ ሕጂ ደውለልና፡፡ 

ህጹጽ እዋን 
911
ህጹጽ እዋን
519-570-9777

ኣገልግሎት ቅልውላው ደቂ ኣንስትዮ ናይ 
ዞባ ዋተርሉ 
ኪችነር፦ 519-742-5894
ካምብሪጅ፦ 519-653-2289

ብዛዕባ ዓመጽ ናይ ቀረባ 
መጻምድቲ፡ ኣማራጺታት 
ደገፍን ሓገዝን 
ከምኡ’ውን ኣገዳሲ 
ሓበሬታ ውጥን ድሕነትን 

ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታና 
ተወከሱ። 

wrps.ca/IPV

ተርእዮ #

መርማሪ  

ባጅ #

Waterloo Regional Police Service
200 Maple Grove Road
PO Box 3070
Cambridge, Ontario
N3H 5M1
wrps.ca

ዕርቂ ምግባር

ርግኣት

ፍጻመ

ምምዕባል ወጥሪ
1

2

3

4



እንታይ እዩ
ናይ ቀረባ መጻምድቲ ዓመጽ፧
ናይ ቀረባ መጻምድቲ ዓመጽ ማለት ኣብ ልዕሊ 
ናይ ቀረባ መጻምድቲ ስምዒታዊ ግህሰት፡ 
ስነ-ኣእምሮኣዊ ግህሰት ወይ ናይ ምግፋዕ 
ባህርያት ዘጠቓልል ሓቀኛ ወይ ናይ ምፍርራሕ 
ኣካላዊ ወይ ጾታዊ ሓይሊ ምጥቃም ማለት 
እዩ። ዝኾነ ሰብ ግዳይ ናይ ቀረባ መጻምድቲ 
ዓመጽ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
እዞም ገበናት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መጥቃዕቲ 
ዝፈጥር ወይ ናይ ምቁጽጻር ባህርያት ዘለዎ ሃዋህው 
እዮም ዘጋጥሙ። እዚ ዓመጽ እዚ ኣካላዊ መጥቃዕቲ፡ 
ስምዒታዊ ዓመጽ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ፡ ጾታዊ 
ዓመጽ ወይ’ውን ንህጻናት፡ ካልኦት ኣባላት ስድራቤት፡ 
እንስሳ ዘቤትን ንብረትን ንምጉዳእ ምፍርራሕ 
ከጠቓልል ይኽእል። በደለኛታት ንምህዳድ፡ ንምውራድ፡ 
ንምፍርራሕ ወይ’ውን ግዳያት ሓይሊ ከም ዘይብሎም 
ክስምዖም ንምግባር ዓመጽ ይጥቀሙ።
ሓደ ናይ ግህሰት ተግባር ወይ ብዙሓት ተግባራት 
ኮይኖም ብተናጸል ክረኣዩ ከለዉ ነኣሽቱ ወይ ፈኮስቲ 
ዝመስሉ ብሓባር ክረኣዩ ከለዉ ግን ምስ በደል 
ዝመጣጠን ቅዲ ዝፈጥሩ ከጠቓልል ይኽእል። ገበናት 
ከም ቅትለት፡ ናይ ምሕናቕ መጥቃዕቲ፡ ጾታዊ 
መጥቓዕቲ፡ ምፍርራሕ ንሞት ወይ ኣካላዊ ጉድኣት፡ 
ብሓይሊ ምእሳር፡ ገበናዊ ትንኮሳ፡ ምድጓን፡ ጭውያ፡ 
ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ምጥሓስን ምስ ንብረት ዝተኣሳሰሩ 
ገበናትን ካልኦትን ዘጠቓልሉ እዮም።

1. መርመራ
ክትሕብር ከለኻ፡ ፖሊስ ዞባ ዋተርሉ ብዙሓት ስጉምትታት 
ክወስድ እዩ። መጀመርያ ሓደ ፖሊስ መርመራ ንምግባር 
መልሲ ክህብ እዩ።
እቲ ፖሊስ ብመሰረት ሕጊ ገበን ወይ ካልእ ሕጊ ገበን 
ተፈጺሙ ዝብል ርትዓዊ ምኽኒያት እንተሃልይዎ ክሲ 
ከቕርብ እዩ። እንተ ዘይኮይኑ ድማ ነቲ ሰላም ክሕሉን ኣብ’ቲ 
ኩነታት ክሽምግልን ክፍትን እዩ።
ፖሊስ ክሲ እንተ ኣቕሪቡ ድሕሪኡ ነቲ በዳሊ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከእትውዎ እዮም። ፖሊስ ነቲ በዳሊ ምስ ኣሰሮ 
ክሕብረካን ብዛዕባ ዝፍትሓሎም ቅድመ ኩነትን ክሕብረካ 
እዩ።
ቀጺሉ፡ ካብ ኣገልግሎት ፖሊስ ዞባ ዋተርሉ ክፍሊ ዓመጽ 
ናይ ቀረባ መጻምድቲ ዝመጸ መርማሪ ክረኽበካ እዩ። እቲ 
መርማሪ ነቲ መርመራ ክከታተልን፡ ኣብ ሙሉእ መስርሕም 
ዝርዝር መግለጺ ኣብ ምሃብን ክሕግዘካ እዩ። ኣብ ሙሉ 
ጉዕዞ ናይ’ዚ መስርሕ ካብ ኣገልግሎት ፖሊስን መሻርኽቶም 
ትካላትን ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ኢኻ።

2. ምፍታሕ በዳሊ ካብ ማእሰርቲ  
ፖሊስ ነቲ በደለኛ ክሳብ ናይ ዋሕስ መስርሕ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከጽንሖ ወይ ድማ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡ ክፈትሖ 
እዩ። ብዛዕባ እዞም ቅድመ ኩነታት ኣባል ክፍሊ ኣገልግሎት 
ግዳያት ወይ ፖሊስ ክሕብረካ እዩ። በዳሊ ክሳብ ኣብ ፍርዲ 
ዝሳተፍ ወይ ኣብ ናይ ልመና ስምምዕ ክሳብ ዝበጽሕ እዞም 
ቅድመ ኩነት ኣብ ቦትኦም ክጸንሑ እዮም። ዝኾነ ኩነታት 
እንተተቐይሩ ክንገረካ እዩ።

3. ናይ ወኪል ኣፍልጦ
ኣብ’ቲ ፍጻመ ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት 
እንተተረኺቦም ወይ ድማ ካብቶም ኣብ’ዚ ጉዳይ ዝተሳተፉ 
ሰባት ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት እንተኣለዉዎ 
ፖሊስ ንኣገልግሎት ስድራቤትን ህጻናትን ዞባ ዋተርሉ 
ከፍልጥ እዩ።

4. ፍርዲ 
እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እንተቐጺሉ፡ ግዳያት ኣብ ቤት 
ፍርዲ ክሳተፉ ክግደዱ እዮም። ኣኽባር ሕጊ ነቲ ጉዳይ ናብ 
ቤት ፍርዲ ከቕርብ እዩ። ጠበቓ ኣየድልየካን እዩ ከምኡ’ውን 
እቲ ፍርዲ ዝኾነ ወጻኢታት ኣይሓተካን እዩ። ኣብ ፍርዲ 
ምስክርነት ክትህብ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ። መደብ ሓገዝ 
ግዳይ/ምስክር ንክሕግዝ ኣብኡ ክህሉ እዩ። ነቲ ፍጻመ 
ህጻናት ዝረኣዩ እንተኾይኖም ኣብ ቤት ፍርዲ ክምስክሩ 
ምግባር ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ማእከል ምስክር 
ህጻናት ክድግፍን ክሕግዝን እዩ።

5. ክሲ ምስ ዘይህሉ ኣማራጺታት 
ናይ ሰላም ምትእስሳር - እቲ በዳሊ ሰላም ክሕሉ፡ ጽቡቕ 
ባህሪ ክህልዎን ካልኦት ፍሉያት ቅድመ ኩነት ክእዘዝን 
ዝጠልብ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ። 
ናይ ምግታእ ትእዛዝ  - እቲ በዳሊ ንዓኻ ወይ ንደቅኻ 
ምሕራቕ ወይ ምግፋዕ ደው ከብሎ ዝጠልብ ትእዛዝ ቤት 
ፍርዲ። 
ናይ ብሕቲ ጥርዓን  - ግዳይ ዝኾነ ገበን ብሕታዊ ጥርዓን 
ከቕርብ ይኽእል እዩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ሰላም 
ኬድካ ንዓኻ ወኪሉ ክሲ ከቕርብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ንውሕስነትካ ውጥን ግበር
ንነብስኻ እትከላኸለሉ መንገድታት ምፍላጥ ኣገዳሲ 
እዩ። ውጥን ድሕነት ኣብ ምስራሕ ሓገዝ ምስ እትደሊ፡ 
ንኣሃዱ ኣገልግሎት ግዳያት ፖሊስ ዞባ ዋተርሉ ወይ 
ኣገልግሎት ቅልውላው ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ዋተርሉ 
ተወከሱ።

• ቅድሚ እቲ ዓመጽ ምጅማሩ እንተተኻኢሉ 
ካብ’ቲ ኩነታት ውጻእ ወይ ናብ ፖሊስ ደውል።

• ሞባይልካ ኣብ ጥቓኻን ቻርጅ ጌርካን ኣቐምጦ።
• ኣቐዲሙ ዝተወጠነ ናይ መህደሚ መንገድታትን 

ናይ መውጽኢ ስትራተጂታትን።
• መዕጸዊኻን መእተዊ ምስጢራዊ ኮዳትካን 

ምቕያር።
• ናይ ገዛ መከታተሊ ወይ ናይ ኣላርም ስርዓት 

ምትካል።
• ትርፊ መፍትሕ ገዛን ተሽከርከርትን ኣብ ውሑስ 

ቦታ ኣቐምጥ።
• ኣገደስቲ ሰነዳት ኣብ ውሑስ ቦታ ምሓዝ።
• ካልኦት ናብ መኪናኻ ብእግሪ ከም ዝዕጅቡኻ 

ግበር።
• ንጎረባብትኻ ክፈልጡ ግበር።
• ንኣስራሒኻን መሳርሕትኻን ክፈልጡ ግበር።
• ኣብ መኪናኻ እንተሃሊኻ፡ ኣድላዪ ኮይኑ 

እንተተሰሚዑካ ብቐጥታ ናብ ፖሊስ ምኻድ ኣብ 
ግምት ኣእቱ።

• ኣብ ትራንዚት፡ ኣብ ጥቓ መራሒ መኪና ኮፍ 
ምባል።

• ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስጢራዊ 
መእተዊ ቃል ምቕያር።

• ኣብ መሳርሒታትካ ዝርከቡ ኣገልግሎታት 
ኣቀማምጣ ኣጥፍኣዮ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ድሕነት ነቲ QR 
ኮድ ስካን ግበሮ። 

ነቲ 

ስበሮ
ዑደት 1

መርመራ
2

ምፍታሕ በዳሊ ካብ 
ማእሰርቲ

3
ናይ ወኪል ኣፍልጦ

4
ፍርዲ

5
ክሲ ምስ ዘይህሉ 

ኣማራጺታት

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ስጉምትታት


