ሕጊ ንሓልዮት ጠቕሚ ኢዩ - ሓልዮትኩም ዝጸንእ ንክኸውን ንደልይ

ናብ ስኮትላንድ እንቛእ ብዳሃን መጻእኹም

መምርሂ ብዛእባ

ሕጊ ስኮትላንድ

ምስ ኒው ኮሌጅ ላነርሻየር ተማሃሮ ናይ
ኤች ኤን ዲ ሕጋዊ ኣገልግሎት; ቤት ጽሕፈት ናይ ቤት ፍርዲ;
ፕሮኪዩሬተር ፊስካልን (ሕጋዊ ትካል መንግስቲ) ፖሊስ ናይ ስኮትላንድ
ብሃባር ዝተዳለወ

ምስጋና

መእተዊ

እዚ መጽሃፍ ንክህተም ዝበቐእ ብሃገዝን ኣስተዋጽኦ ናይ እዚኦም ዝስእቡ ኢዩ፡

ናይ ኤች ኤን ዲ ሕጋዊ ኣገልግሎት ተማሃሮ ኒው ኮሌጅ
ላነርሻየር (ማዘርዌል ካምፓስ) ናብ ስኮትላንድ ንኽነብሩ
ንዝመጽኡ መምርሂ ንክኾኖም ኢሎም ዘዳለዉዎ ነዚ
ሃበሬታ ዝህብ ወረቐት ብታህጓስ ድጋፈይ የግልጽ።

ኒው ኮሌጅ ላነርሻየር

ስኮቲሽ ሬፊዩጂ ካውንስል

ቤት ጽሕፈት ናይ ቤት ፍርዲን
ፕሮኪዩሬተር ፊስካልን

ሜሪሂል ናይ ምትህውዋስ ጉጅለ
ዘብሪጅስ ፕሮግራም

ናይ ስኮትላንድ ፖሊስ
ዝተፈለየ ምስጋና ነዚኦም ዝስእቡ
ዝተኸብሩ ፍራንክ ሙልሆላንድ ኪውሲ;
ሎርድ ኣድቮኬት (ዋና ሚንስተር ናይ
ክፍሊ መርመራ ገበን)

ጄማ ዋሌስ (ስነ ጥበብን ስእሊን)

ተማሃሮ ናይ ኤች ኤን ዲ ሕጋዊ
ኣገልግሎት

ኣምበር ራፈርቲ (ናይ መጽሃፍ ሽፋን
ዲዛይን)

ኤለኖር ላፍረቲ (መምህር ሕጊ; ኒው
ኮሌጅ ላነርሻየር)

ጋሪ ስታርክ (ግራፊክዲዛይነር; ኒው ኮሌጅ
ላነርሻየር)

ሜሪ ኒኮልሰን (ናይ ስርኣተ ትምህርትን
ደረጃን ሃላፊት; ኒው ኮሌጅ ላነርሻየር)

ጆን ካይል (ሰራህተኛ ሕጊ)

ካረን ዩዊል (ናይ ፕሮጀክት ሃላፊትን ጋንታ
ሃላፊት)

ገርቲ ዋሌስ (ሰራህተኛ ሕጊ)

ሎረን ሚለር (ናይ ጋንታ ሃላፊት)

ጆሽ ከርክላንድ (ናይ ምህታም ክፍሊ)

ፒተር መክላንድ (ሰራህተኛ ሕጊ)

ዳርዮ ዳንድሪያ (ፖሊስ ስኮትላንድ)

ኒኮል ዎከር (ናይ ጋንታ ሃላፊት)
ሴራ ቲሩዌዝ (ስነ ጥበብን ስእሊን ናይ
ጋንታ ሃላፊትን)

እዚ ፕሮጀክት ብሙሉእ ልበይ ዝተኣማመንኩሉ ኢዩ; እቲ
ሃሳብውን ዝመጽእ ከም ኣጋጣም ኣብ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣነ
ብክሲ ኣቕሪበዮ ዝነበርኩ ጉዳይ ንኽርእዩ ምስ ዝመጽኡ
ተማሃሮን ሰራህተኛታት ኣብዝተራኸብናሉ እዋን ኢዩ።
ኣብ ግዜ እርፍቲ ናይቲ ፍርዲ ምስቶም ተማሃሮ
እንዳተዘራረብና ኮለና ኢዩ ነዚ ሃበሬታ ዝህብ ወረቐት ንምድላው ሃሳባት ዝተረኽበ።
ካብቲ እዋን ጀሚሩ እቶም ተማሃሮ ነዚ ሃበሬታ ዝህብ ወረቐት ንምድላው ዝገብሩዎ
ጻእሪን ተገዳስነትን ብጣእሚ ዘገርምን ዘተባብእ ኔሩ። እቲ ሃበሬታ ብወግኣዊ ኣካል
መንግስቲ ንምርድኡ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት ኣብክንዲ ዝዳሎ; ናብ ኣድና ንመጀመርታ
ግዜ ንዝመጽኡ ሰባት ብዛእባ ስኮትላንድ ሃደሃደ ዋና ኣገዳሲ ነገራት ንኽፈልጡ ምንታን
ንምርድኡ ቐሊልን ብዝኾነ ኩነታትን ንሃደሰብ ጠቓሚ ብዝኾነ መገዲ ብዛእባ ሕጊ
ስኮትላንድ ዘረድእ ብስኮትላንዳውያን ዜጋታት ዝተዳለወ ወረቐት ሃበሬታ ኢዩ።
ኣብ ሃደ ኣዲ ንመጀመርታ ግዜ መጺእኻ ሕይወት ከምብሃድሽ ምጅማር ከቢድን ዘሻቕል
ክኸውን ይኽእል ኢዩ መምርህታትን ህጊ ናይቲ ኣዲውን ኩልሻእ ብቐሊል ዝርከብ
ኣይኮነን። እዚ መምርሂ ከኣ ኣብ ስኮትላንድ ምድላው ንምጥፋእን ኣብ ስኮትላንድ ብዙህ
ኣመታት ንዝገበረ ሰብ ይኹን መኣልትታ ንዝገበረ ሰብ ብዘየገድስ ንኹሉ ሰብ ብሃደ
ንምጽንባር ዝግበር ዘሎ ሰናይ ግብሪ ዘርእይ ሃደ ኣብነት ኢዩ። እቶም ተማሃሮን
ሰራህተኛታትን ነዚ መምርሂ ንከዳልዉ ንዝገበሩዎ ኩሉ ጻእሪ ክምስገኑ ይግብኦም።
ዝተኸብሩ ፍራንክ ሙልሆላንድ ኪውሲ;
ሎርድ ኣድቮኬት

ኣብ ስኮትላንድ ንዘለው ስደተኛ ማህበረሰብውን ነዚ ሃበሬታ ዝህብ ወረቐት ንኸነዳልው
ስለዝተሃባበሩናን ስለዝሃገዙና ክነመስግኖም ንፈትው።
ናብ ኣድና እንቛእ ደሃን መጻእኹም እንዳበልና ኣብ ስኮትላንድ ነቲ ትጅምሩዎ ሃድሽ
ህይወትኩም ኩሉ ጽቡቕ ንኸጋጥመኩም ንምነ።
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ስድራቤት
ሓዳር
ሃደ ሰብ ዕድምኡ 16 ወይ ልእሊኡ እንተደኣ ኮይኑ ክምርኣው ይኽእል። እዚ ማለት ከኣ
ተቃራኒ ጻታ ዘለዎም ጽምዲ ክምርኣዉ ይኽእሉ ሃደ ኣይነት ጾታ ዘለዎም ጽምድውን
ክምርኣዉ ይኽእሉ።
ብሃንሳብ ልእሊ ሃደ ሰብ ምምርኣው ሕጊ ኣየፍቅዶን ኢዩ።

ፍትሕ
ብሓዳር ክትነብሩ ንእንተደኣ ድልየት ዘይብልኩም ኣብ ሃደሃደ ኩነታት ክትፋትሑ
ትኽእሉ ኢኹም። እዚእን ኩነታት ከኣ ዝሙት; ዘይልሙድ ባህሪያት ወይ ከኣ ንነዊህ ግዜ
እንተደኣ ተፈላሊኹም ክትነብሩ ጸኒህኩም።

ሓላፍነት ወለዲ
ንሓልዮት ደቅኹም ሓላፍነት ክህልወኩም ይግባእ። ሃደ ወላዲ ንደቁ ብዘይ ሃላዊ ኣብ
ገዛ ኮነ ኣብዝኾነ ካልእ ቦታ ክገድፍ ይብሉን። ሃደ ቆልዓ ትህቲ 16 እንተደኣ ኮይኑ ለይቲ
በይኑ ኣብ ገዛ ብፍጹም ክሃድር የብሉን።

ቤታዊ ኣመጽ
ቤታዊ ኣመጽ ማለት ሃደ ሰብ ምህዝነት ወይ ዝምድና ምስዘለዎ (ወይ ከኣ ዝነበሮ) ሰብ
መጥቃእቲ ወይ በደል ከብጽሃሉ ኮሎ ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ ናይ ግድን
ንዝተፈላለዩ ጾታ ዘለዎም ጽምዲ ብሃንሳብ ኣብ ሃደ ገዛ ንዝነብሩ ሰባት ጥራህ ዝምልከት
ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮውን ኮኑ ወዲ ተባዕቶት ቤታዊ ኣመጽ ከጋጥሞም ይኽእል። እዚ
ማለት ከኣ ደቂ ኣንስትዮ ንወዲ ተባዕቶት ቤታዊ ኣመጽ ከብጽሁ ኮለዉን ኣመጽ ኣብ
ሞንጎ ሃደ ኣይነት ጾታ ዘለዎም ጽምዲ ወይከኣ ቅድም ህጂ ምህዝነት ዝነበሮምውን
ማለትዩ።
ከም ቤታዊ ኣመጽ ገበን ተባሂሎም ዝራኣዩ ገበናት ዝተፈላለዩ ብዙህ ኣይነታት ክኾኑ
ይኽእሉ; ከም ኣብ ሃደ ሰብ ኣካላዊ ጉድኣት; ግብረስጋዊ ኣመጽ; ስምኢታዊን
ስነኣእምሮኣዊ ጉድኣት ምብጻህ። ፖሊስ ንኹሉ ቤታዊ ኣመጽ ገበን ብዝላኣለ ተገዳስነት
ኢዮም ዝርእዩዎ። ብዝተኸኣለ መጠን ንዝኾነ ንፖሊስ ዝተጠረእ ገበን ብዝቀልጠፈ
ፖሊስ ክከታተሉዎ ክግበር ኢዩ። ፖሊስ ብመጀመርታ ቤታዊ ኣመጽ ገበን ጥርኣን
ኣብዝተገብረሉ እዋን ዋና ተገዳስነቶም ሓልዮት ናይቲ ገበን ግዳይ ዝኾነ ሰብ; ናይ
ስድርኦምን ናይዝኾነ ካልእ ምስኦም ዝነበረ ሰብ ምርግጋጽ ኢዩ።
ኡኹል መረጋገጺ ናይቲ ገበን እንተደኣ ኣሎ እቲ ገበነኛ ክኽሰስ ኢዩ ክሳእ ኣብ ቤት
ፈርዲውን ዝቐርብ ክእሰር ይኽእል።

ንደቅኹም ወይ ከኣ ትህቴኹም ትናብዩዎ ቆልኣ እንተደኣ ሃሪምኩም ክትኽሰሱ ትኽእሉ
ኢኹም። ብፍላይ ከኣ ንቆልኣ ኣብ ርእሱ እንተደኣ ሃሪምኩም; ብሃይሊ እንተደኣ
ነቕኒቕኩሞም ወይ ከኣ ብዝኾነ ኣቕሃ እንተደኣ ሃሪምኩም; ሕጊ ጢሂስኩም ማለት ኢዩ።
ንቆልኣ ምህራም ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ጉድኣት ከስእበሎም ይኽእል; ዳህራይውን
ንሕይወቶም ክጸልዎ ይኽእል።
ንደቅኹም ዕድምኦም 5 ምስገበሩ ናብ ትምህርቲ ክተእትዉዎም ይግባእ፡ እዚ እቲ ሕጊ
ስለዝኾነ እንተደኣ ዘየእተኹሞም ከም ገበን ኢዩ ዝረእይ። ሃደ ቆልኣ ኣብ ትምህርቲ ኩልሻእ
ክኸይድ ይግብኦ; እንተዘይኾነ ግና ወለዲ ብሕጊ ክቕጽኡ ይኽእሉ። እዚውን እቲ ቆልኣ
ክንደይ ሳእ ከምዘብኮረን ኣብ ገዛ ዘሎ ኩነታት ተራኢዩ ክውሰን ኢዩ።
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ጥንሲን ምስዳድ ጥንሲን
ብዛእባ ጥንሲ ሃበሬታ ኣብዚ ዝሰእብ መርበብ ሃበሬታ ክርከብ ይኽእል
www.readysteadybaby.org.uk ወይ ከዓ ናብ ኤንኤችኤስ(ናይ ጥእና
ኣገልግሎት) ብቁጽሪ ቴሌፎን 111 ክትድውሉ ትኽእሉ።
ጥንሲ ዘይትደልዩዎ እንተደኣ ኮይንኩምን ምስዳድ ጥንሲ እንተደኣ ትሃስቡ ኮይንኩም
ብግድነት ብቁጡፍ ምኽሪ ናይ ጥእና ኣገልግሎት ክትረኽቡ ኣለኩም።

ኣዋሪድካና ተባሂሉ ዝግበር መጥቃእቲ
ኣዋሪድካና ተባሂሉ ዝግበር መጥቃእቲ ናይ ሃደ ስድራቤት ወይ ከኣ ማህበረሰብ ክብሪ
ንከይትንከፍ ወይ ንምህላው ብዝብል ናብ ካልኦት ዝወርድ ወይ ከኣ ዝተገብረ
መጥቃእቲ ኢዩ። ኩልሻእ ዘይኮነ መብዛህትኡ ግዜ ግና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከኣ ኣብ
ኣዋልድ ብስድራቤት ወይ ከኣ ማህበረሰብ ዝወርድ መጥቃእቲ ኢዩ።
‘ኣዋሪድካና ተባሂሉ ዝግበር ገበን’ መብዛህትኡ ግዜ ዝግበር እቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ወይ
ሰባት ዝገበሩዎ ግብሪ ናብ ሃደ ስድራቤት ወይ ከኣ ማህበረሰብ ውርደት ከምጽእ ይኽእል
ብዝብል ኣታሃሳስባ ኢዩ። ፖሊስ ኣዋሪድካና ተባሂሉ ንዝግበር መጥቃእቲ ብዝላኣለ
ተገዳስነት ኢዮም ዝርእዩዎ ጥብቒ ዝኾነ መርመራውን ኢዮም ዘካይዱ።
ንሃደ ሰብ ኣገዲድካ ምምርኣው ከም ሃደ ኣዋሪድካና ተባሂሉ ዝግበር መጥቃእቲ ኢዩ
ዝውሰድ ኣብ ስኮትላንድውን ንሃደ ሰብ ኣገዲድካ ምምርኣው ከም ገበን ኢዩ ዝረእይ።

ምክንሻብ ናይ ደቅ ኣንስትዮ (ኤፍጂኤም)
ምክንሻብ ናይ ደቅ ኣንስትዮ (እንዳ ህንሳብ ምቁራጽ ብልእቲ ደቅ ኣንስትዮ ተባሂሉ
ዝፍለጥ) ኣብ ብልዕቲ ናይ ደቅ ኣንስትዮ ብህክምናዊ ዘይኾነ መገዲ ለውጥ ከምጽኣሉን
ጉድኣትውን ከምጽእ ዝኽእል ኣሰራርሃ ኢዩ። እዚ ኣሰራርሃ እዚ ኣዚዩ ቃንዛ ዝበዝሆን
ኣብ ግዜ ዝቁረጸሉ እዋን ኮነ ዳህራይ ኣብ ሕወት ከቢድ ናይ ጥእና ጸገም ከምጽእ
ዝኽእል ኢዩ። እዚ ኣሰራርሃ እዚ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ዘይ ሕጋዊ ኢዩ። ምክንሻብ ናይ ደቅ
ኣንስትዮ ኣብ ወጻእ ኣዲ ጌርካ ምምጻእውን ዘይ ሕጋዊ ኢዩ።
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ሕጊ ናይዚ ኣዲ
መስተ
ኣብ ስኮትላንድን ኣብ ኣዲ እንግሊዝ መስተ ዝሽየጠሉ ፍቓድ ኣብዝተዋሃቦም ቦታ ጥራህ ኢዩ
ክገዝእ ዝፍቀዶውን እድምኡ 18 ዝመልእ ወይ ልእልኡ ዝኾነ ሰብ ጥራህ ኢዩ።
ንትህቲ 18 ኣመት ዝኾነ ሰብ መስተ ገዚኡ ምሃብ ወይውን ንምግዛእ ምፍታን ገበን ኢዩ።
ንትህቲ 18 ኣመት ዝኾነ ሰብ መስተ ምሻጥ ገበን ኢዩ።
መስተ ንምግዛእ ከምዝፍቀደኩምን 18 ኣመት ከምዝመላእኹም ሃድሃደ መረጋገጺ ከም
ናይ መንነት ካርድ ወይ ፓስፖርት ወይ ከኣ ባይተንቲ ክተርእዩ ይግባእ።

ሺጋራ ምትካኽ
ሺጋራ ወይ ካልእ ከም ትምባኾ ኣይነት ክገዝእ ዝፍቀዶ እድምኡ 18 ዝመልእ ወይ
ልእልኡ ዝኾነ ሰብ ጥራህ ኢዩ። ትምባኾ ማለት ዘጠቓልል ከኣ ንሺጋራ; ሲጋር; ብትን
ኮይኑ ዝሽየጥ ቢኢድካ ትጥቕልሎ ትምባኾ ኤሌክትሮኒካዊ ሺጋራን ዝህየኽ ሺጋራን
ኢዩ።
ኣብ መብዛህትኡ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ቦታን ኣብ ስራህ ቦታ ሺጋራ ምትካኽ ዘይሕጋዊ
ኢዩ ከምኡውን እድምኦም ትህቲ 18 ኣመት ንዝኾኑ ከም ትምባኾ ኣይነት ገዚኡ ምሃብ
ዘይህጋዊ ኢዩ።
ንዝኾኑ ከም ትምባኾ ኣይነት ክትገዝኡ ዘለኩም ካብ ድኳን ጥራህ ኢዩ።

ናይ ቴሌቪዥን ሊቼንሳ
ኣብ ገዛ ቴሌቪዥን እንተደኣ ኣለኩም እሞ ከኣ ብቀጥታ ንዝማሃላለፍ ቴሌቪዥን
ፕሮግራም ትርእዩ ወይ ትቀድሁ እንተደኣ ኮይንኩም ናይ ቴሌቪዥን ሊቼንሳ ከፊልኩም
ከተውጽኡ ኣለኩም። እቲ ቴሌቪዥን ግና ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ዘይትርእዩሉ
እንተደኣ ኮይንኩም ትጥቀሙሉውን ዲቪዲ ንምርኣይን ቪዲዮ ጌም ጥራህ ትጻወቱሉ
እንተደኣ ኮይንኩም ናይ ቴሌቪዥን ሊቼንሳ ከይከፈልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም።

ለቕሓ ሰልዲ
ሰልዲ ለቕሓ እንተደኣ ደሊኹም ካብ ሕጋዊ ትካል ጥራህ ኢኹም ክትልቅሁ ዘለኩም።
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ሕጊ ኣብ መገዲ
ጸረ ማህበረሰብ ባህሪያት
ረበሽ ዘለኣዕል ባህሪያት ማለት ንካልኦት ምፍርራህን ንካልኦት ዘጨንቕ ኩነታት ምግባር
ኢዩ።
ጸረ ማህበረሰብ ባህሪያት ዘጠቓልል፡
• ናይ ድምጺ ረበሽ
• ዘይእዱብ ባህሪ ከም ኣውያት; ብዕሉግ ዘረባን ባእሲ

ሕዝባዊ ስርኣት
ነዘን ዝስእቡ ግብርታት ሰብ ኣብዝእከበሉ ቦታት ክትገብሩ ኣይፍቀድን፡
• መስተ ኣብ መገዲ ወይ ከኣ ኣብዝኾነ ሰብ ዝተኣከበሉ ቦታ፡ ኣብ ብዙህ ቦታታት
መስተ ኣብ መገዲ ምስታይ ዘይሕጋዊ ኢዩ።
• ብዙህ ኮይንካ ወይ ከኣ ብጉጅለ ምእካብ፡ ከምዚ ኣይነት ምእካብ ዘፍርህ ኮይኑ
ክረእ ስለዝኽእል እንተደኣ ተኻኢሉ ብዙህ ኮይንኩም ኣይትተኣከቡ
• ሰብ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ኣውያት; ጫውጫውን ብዕሉግ ዘረባን
• ንካልኦት ከዘጨንቕን ከፈራርህን ዝኽእል ግብሪ መጥቃእቲ

• ንጎረቤት ኮነ ንካልኦት ምፍርራህ

ከምዚ ኣይነት ባህሪያት ምግባር ብፖሊስ ከእስር ዝኽእልን ከም ገበን ተራኢዩ ከኽስስ
ዝኽእል ኢዩ።

• ጸርፊ

እንተደኣ ተኣሲርኩም ምስ ፖሊስ ክትተሃባበሩ ኣለኩም።

• ንካልኦት ከዘጨንቕን ከፈራርህን ዝኽእል ግብሪ መጥቃእቲ ንኣብነት ንኣረግቶት
ወይ ከኣ ንኣካል ስንኩላን

ረስሃት ኣብ መገዲ ምድርባይ

• ናይ ገዛ ረስሃትን ጉሃፍ ኣብ መገዲ ኮነ ኣብ ናይ ሃባር ካንቸሎን ጀርዲን ምድርባይ
• ንብረት ሰብ ምብልሻው

ረስሃት ኣብ መገዲ እንተደኣ ደርቢኹም መቕጻእቲ ክትከፍሉ ክትህተቱ ትኽእሉ እንተደኣ
ዘይከፈልኩም ከኣ ተወሳኺ መቕጻእቲ ክትከፍሉ ክትህተቱ ትኽእሉ። ብዝሂ ዘለዎ ጉሃፍ
ከኣ ዝበለጸ ኣገዳሲ ኩነታት ስለዝኾነ በዚ ገበን እንተደኣ ተታሂዝኩም ብዙህ ናይ ሰልዲ
መቕጻእቲ ክትከፍሉ ክትህተቱ ትኽእሉ።

ሰብ ኣብ ዝበዝሃሉ ቦታ ዕርቃነ ስጋ ምቅላዕ
ኣብ ገዛኹም በይንኹም ትገብሩዎ ነገር ሕጋዊ ይኹን ደኣምበር እንተደኣ ሰብ
ኣብዝእከበሉ ቦታት ክትገብሩ ተረኺብኩም እሞ ከኣ ብካልኦት ሰብ ኣብ ጎደና
ተራኢኹም ከም ገበን ክረእይ ይኽእል። ዝኾነ ናይ ግብረስጋዊ ርክብ ኣይነት ባህሪ ሰብ
ኣብዝእከበሉ ቦታት ክትገብሩ እንተደኣ ተረኺብኩም ወይ ከኣ ዝኾነ ዕርቃነ ስጋ ወይ
ብልዕቲ ሰብ ኣብዝእከበሉ ቦታት ምቅላዕ ገበን ኢዩ።

ጠጠው ኣቢልካ ምፍታሽ
ፖሊስ ዝኾነ ክትህዙ ዘይፍቀደኩም ኣቅሃ ከም ኣደንዛዚ ዕጽ (ሃሺሽ); ጉድኣት ዘብጽህ
መሳርሂ ወይ ከኣ ዝተሰረቐ ኣቅሃ ሂዝኩም ኢሎም ጠርጢሮም ጠጠው ኣቢሎም
ክፍትሽኹም ይኽእሉ ኢዮም።

መገዲ እግረኛ ተጠቀም
ንጥንቃቐ ክባሃል መገዲ እግረኛ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ናይ ትራፊክ መብራህቲ ኣብዘለዎ ቦታታት
ሪኢኹም መገዲ ክትሰግሩ ኣለኩም። ኣብ ስኮትላንድ ኣብ ዝኾነ ጸግኢ መገዲ ክትኸዱ
ይፍቀደኩም ኢዩ ኣብ ሞተርዌይ (ናይ ፍጥነት ጎደና መኻይን) ግና ኣይፍቀድን ኢዩ።
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ሕግታት መኻይንን ብሽክለታ
ሞቶር

ሕግታት መኻይንን ብሽክለታ
ሞቶር
ናይ ጎደና መኻይን ገበን ዘጠቓልል ነዘን ዝስእቡ ኢዩ፡
• ሃደጋ ምሰጋጠመ ጠጠው ዘይምባል
• ብፍጥነት ምዝዋር
• መስተ ሰቲኻ ወይ ከምናይ ሃሺሽ ወሲድካ ምዝዋር
• ብዘይ ጥንቃቔ ብሰንኪ ምዝዋር ሰብ እንተድኣ ቀቲልካ
• ብሃደገኛ ዝኾነ መገዲ ምዝዋር
• ሞባይል እንዳተጠቐምካ ምዝዋር
• ብዘይ ጥንቃቔ ምዝዋር
• ብዘይ ኢንሹራንስ (መድሕን)ማኪና ምዝዋር
• ብዘይ ባይተንቲ ወይ ከኣ ባይተንቲ ተወሲዱካ ኮሎ ምዝዋር
• መብራህቲ ቀይሕ ኮሎ ምዝዋር
• ናይ ማኪና ሰድያ መእሰሪ ከይገበርካ ምዝዋር
• ኤምኦቲ (ናይ ማኪና ኣመታዊ መርመራ) ከይገበርካ ምዝዋር
• ማኪና ጸገም ኮለዋ ምዝዋር
ካብ እዚእን ኣብ ላእሊ ዝተጠቕሳ ገበን ዝኾነ እንተደኣ ፈጺምኩም መቕጻእቲ ንኽትከፍሉ
ክመጽኣኩም ይኽእል; ናይ መቕጻእቲ ነጥቢ ክመጽኣኩም ይኽእል; ከይትዝውሩ ክትእገቱ
ትኽእሉ ወይውን ክብደት ናይቲ ገበን ተራኢዩ ክትእሰሩውን ትኽእሉ።
ናይ መቕጻእቲ ነጥቢ ክብደት ናይቲ ገበን ተራኢዩ ንኣመታት ኣብ ባይተንቲኹም ክጸንህ
ይኽእል። ኣብ ውሽጢ 3 ኣመት ልእሊ 12 ናይ መቕጻእቲ ነጥቢ እንተደኣ ተዋሂብኩም
ን 6 ወርሂ ንኸይትዝውሩ ክትእገቱ ትኽእሉ። እንተደኣ ኣብ ውሽጢ 2 ኣመት ኮይንኩም
ፈተናኹም ሃሊፍኩም 6 ነጥቢ እንተደኣ ተዋሂብኩም ንኸይትዝውሩ ክትእገቱ ትኽእሉ።
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ኣብ ስኮትላንድ ማኪናን ሽግለታ ሞቶር ንክጥቀሙ እዚእን ዝስእቡ የድልዩኹም፡
• ዘይወደቐ ባይተንቲ፡ ኣብ ስኮትላንድ ወይ ከኣ ኣብዝኾነ ኣዲ እንግሊዝ ብሕጋዊ
መገዲ ንምዝዋር 17 ኣመት ወይ ልእሊኡ ክትኾኑ ኣለኩም ከምኡውን ከኣ ናይ ቃል
ፈተና ክትሃልፉ ኣለኩም።ኣብ ስኮትላንድ ክትመጽኡ ኮለኹም ናይ ወጻኢ ኣዲ
ባይተንቲ እንተደኣ ኔሩኩም እሞ ከኣ ኣብቲ ዝተዋሃበኩም ኣዲ ይሰርህ እንተደኣ ኔሩ
እቲ ባይተንቲ 12 ኣዋርህ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ።ድህሪ 12 ኣዋርህ ሙሉእ ናይ ኣዲ
እንግሊዝ ፈተና ናይ ምዝዋር ማኪና ክትገብሩ የድልየኩም ይኸውን።
• ግብሪ ናይ መገዲ፡ ናይ ማኪናኹም ግብሪ ከይከፈልኩም ምዝዋር ዘይሕጋዊ ኢዩ።
• ኢንሹራንስ (መድሕን)፡ ናይ ማኪና መድሕን ከይከፈልኩም ምዝዋር ዘይሕጋዊ
ኢዩ።ንስኹም ወይ ከኣ ካልእ ዝኾነ ሰብ ማኪናኹም ዝጥቀም እንተደኣ ኣሎ እቲ
ናይ ማኪና ውዕሊ መድሕን ክትጥቀሙ ከምትኽእሉ ከምዝጠቅስ ኣረጋግጹ።
• ኤምኦቲ (ናይ ማኪና ኣመታዊ መርመራ)፡ ኤምኦቲ ማለት ማኪናኹም ኣብ መገዲ
ንኽትዝውሩዋ ብቅእቲ ከምዝኾነት ዘረጋግጽ ሕጋዊ ወረቐት ኢዩ።ማኪና ብዘይ
ኤምኦቲ ምዝዋር ዘይሕጋዊ ኢዩ።
ኣብ ስኮትላንድ እንዳዘወርካ መስተ ክትሰትይ ዝፍቀደካ መጠን ኣብ 100 ሚሊሊትር
ትንፋስ ክርከብ ዝፍቀድ መስተ 22 ማይክሮ ግራም ኢዩ። ሃንቲ መስተኳ ዘይመለእት
እንተደኣ ሰቲኹም ነቲ መጠን ክትሃልፉ ትኽእሉ። እንተደኣ ብዙህ ሰቲኹም ኔርኩም
ንጽባሂቱ ከማን ነቲ ሕጋዊ ዝፍቀደኩም መጠን ክትሃልፉ ትኽእሉ። ኣብ ስኮትላንድ
መብዛህትኦም ሰባት ማኪና ዝዝውሩ እንተደኣ ኮይኖም መስተ ፈጺሞም ኣይሰትዩን
ንጽባሂቱ ከኣ ዝዝውሩ እንተደኣ ኮይኖም ብመጠኑ ጥራህ ኣቀን ጌሮም ይሰትዩ።
ኩሉ ናይ ማኪናኹም ጎማ ዝሰርህ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ክርክር ኣብ ናይ ማኪና ጎማ ዘሎ
ጥልቐት ካብቲ ብሕጊ ክኸውን ዝግብኦ ካብ 1.6ሚሊሜ ዝተሃተ ክኸውን የብሉን።
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ኣብ ስራሕ ቦታ ዘሎ ሕግታት

ኣብ ስራሕ ቦታ ዘሎ ሕግታት
ስራህ ምቁጻር ማለት ሓፈሻዊ እቲ ኣስራሃይ ነቲ ተቆጻራይ ንዝህቦ ስራህ ንክኸፍሎ
ዝገብሮ ስምምእ ኢዩ። እዚ ስምምእ ከኣ ብቃል ወይ ከኣ ብጽሁፍ ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ስራሕ ቦታ ዘለኩም መሰል፡
• ናይ ዝተቆጸርኩምሉ ውእሊ ካብ ዕለት ዝጀመርኩምሉ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሂ
ብጽሁፍ ንክዋሃበኩም።
• ኣብቲ ኩልሻእ ዝኽፈለኩም እዋን; ፔይስሊፕ (ናይ ደሞዝ ክፍሊት መረጋገጺ)
ንክዋሃበኩም መሰል ኣለኩም።
• ብሕጊ እቲ ብዉሁድ ንሰኣት ሃደ ሰብ ክኽፈሎ ዝተወሰነ ንክኽፈለኩም መሰል
ኣለኩም።
• ካብ ደሞዝኩም ብዘይሕጋዊ ዝኾነ ሰልዲ ከይቁረጸልኩም።
• ናይ እረፍቲ ትወስድዎ ክፍሊት; ሃደ ተቆጻራይ ሙሉእ ሰኣታት ተቆጻራይ እንተደኣ
ኮይኑ ብኣመት ናይ 28 ማኣልትታት ማለት ኢዩ።ናይ ፍርቂ ግዜ ተቆጸርቲ ከከም
ሰኣታቶም ይፍቀዶም።
• ንደቅኣንስትዮ ናይ ወሊድ እረፍቲ ዝወስድዎ ክፍሊት ይግብኦም መጻምድቶም ከኣ
ናይ ኣቦ እረፍቲ ዝወስድዎ ክፍሊት ይግብኦም።
• ብምድላው ከይትራኣዩ መሰል ኣለኩም።
• ንክልተ ኣመት ተቆጺርኩም ክትሰርሁ እንተደኣ ጸኒህኩም እሞ ከኣ ካብ ስራህ
ተሰጒግኩም ካብ ኣስራሂኹም ምኽንያትን መረድኢ ብጽሁፍ ክትዋሃቡ መሰል
ኣለኩም።ግና ጥኑሳት ዝኾኑ ደቅኣንስትዮ ወይ ከኣ ኣብ ናይ ወሊድ እረፍቲ ዘለዉ
ደቅኣንስትዮ ክንደይ ግዜ ከምዝሰርሁ ብዘየገድስ ምኽንያትን መረድኢ ብጽሁፍ
ክዋሃቡ መሰል ኣለዎም።
• ንክልተ ኣመት ተቆጺርኩም ክትሰርሁ እንተደኣ ጸኒህኩም እሞ ከኣ ካብ ስራህ ብዘይ
እኹል ምኽንያትን ተሰጒግኩም ናይ ካህሳ ክፍሊት ክኽፈለኩም መሰል ኣለኩም።
• ናይ ፍርቂ ግዜ ተቆጸርቲ ከም ሙሉእ ሰኣታት ተቆጻራይ ሃደ ኣይነት መሰል ኣለዎም።
ብዛእባ እዚእን ዝኾነ ንኣኹም ከምዝምልከተኩም ርግጸኛ እንተደኣ ዘይኮንኩም ምስ እዚእን
ዝስእቡ ተራኸቡ፡
• ንዜጋታት ሃበሬታ ዝህብ ትካል ኣብ መርበብ ሃበሬታ www.cas.org.uk ወይ
ከኣ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤት ጽህፈቶም ደውሉሎም።
• ምኽሪ ዝህብ; ናይ ዕርቂን ናይ ሞንጎኝነት ኣገልግሎት (ኤሲኤኤስ) ተባሂሉውን
ዝጽዋእ ትካል ኣብ መርበብ ሃበሬታ www.acas.org.uk ወይ ከኣ ብቁጽሪ
ቴሌፎን 0300 123 1100 ደውሉሎም።
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ግዳይ ናይ ገበን ዝኾኑ
ኣብ ስኮትላንድ ገበን ዝበሃሉ

ግዳይ ናይ ገበን ዝኾኑ

ኣብ ስኮትላንድ ገበን ዝበሃሉ

ዝኾነ ሰብ እድምኡ ክንደይ ምዃኑ ኮነ ጾታኡ ወይ ኣልየቱ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ
ግዳይ ናይ ገበን ክኸውን ይኽእል። ሃደ ሰብ ግዳይ ናይ ገበን ክኸውን ዝኽእል ብኣካላዊ
ወይ ስምኢታዊ ዝኾነ መገዲ ዲዩ ወይውን ብኢኮኖሚያዊ ዝኾነ መገዲ መጥቃእቲ
ከጋጥሞ ኮሎ ኢዩ።

መጥቃእቲ

ግዳይ ናይ ገበን እንተደኣ ኮይንኩም ንዝኾነ ሰብ ንምህባር ኣይትፍርሁ; ቀልጢፍኩም
እንተደኣ ብዛእባ ዘጋጠመኩም ኩነታት ንዝኾነ ሰብ ሃቢርኩም እቲ ጸገም ጠጠው ከብል
ይኽእል ሓገዝውን ትረኽቡሉ መገዲ ክኽትረኽቡ ትኽእሉ። እዚ ማለት ከኣ ንቤተሰብ
ክትነግሩ ትኽእሉ ወይ ከኣ የእሩኽትኹም ወይውን ንፖሊስ ክትነግሩ ትኽእሉ።
ግዳይ ናይ ገበን እንተደኣ ኮይንኩም ሃደ ሃደ መሰል ኣለኩም እሱውን ጸብጻብ ብዛእባ
ጉዳይኩም ንክትፈልጡን ሓገዝ ንኽትረኽቡ። ነቲ ጉዳይኩም ዝከታተሉ ኩሎም ወገናት;
እቲ ጉዳይኩም ናብ ቤት ፍርዲውን እንተደኣ ተመሪሁ ብጉቡእን ብክብሪ ክርእዩኹም
ይግባእ።
ኣብ ስኮትላንድ ግዳይ ናይ ገበን እንተደኣ ኮይንኩም ወይ ካልእ ግዳይ ናይ ገበን ዝኾነ
ሰብ ትፈልጡዎ እንተደኣ ኣሎ; ሓበሬታ ምእዶን ሓገዝን ክህቡ ዝኽእሉ ብዙህ ትካላት
ኣለዉ ገለ ካብዚኦም ትካላትውን ኣብ ናይ ናጻ ቴሌፎን ንኽትድውሉሎም ትኽእሉ።
መብዛህትኦምውን ብሱቱር ዝኾነ ኣሰራርሃ ይሰርሁ። ብርእስኹም ምትእምማን
መሊስኩም ንኽትረኽቡ ክሕግዙኹም ይኽእሉ ኣብ ናይ መኣልታዊ ናብራኹምውን
ሓገዝ ክህቡኹም ይኽእሉ። ጸብጻብ ናይ ገለ ካብዚኦም ትካላትውን ኣብድህሪት ናይዚ
ሃበሬታ ወረቐት ክትረኽቡዎ ትኽእሉ።

መጥቃእቲ ማለት ንካልእ ሰብ መጥቃእቲ ክወርዶ ኮሎ ኢዩ። መብዛህትኡ ግዜ ኣካላዊ
መጥቃእቲ ክወርዶ ኮሎ ኢዩ። እቲ ዘጋጠመ መጥቃእቲ ብሕጊ ገበን መጥቃእቲ ንክባሃል
ምንታን ናይ ግድን ጉድኣት ዘብጸህ ጥራህ ክኸውን የብሉን። እቲ መጥቃእቲ ብኢድ ወይ
ብእግሪ ዝተገበረ ክኸውን ይኽእል ወይ ከኣ ብዝኾነ ኣቅሃ ከም እንጨይቲ እምኒ ወይ ካራ
ክኸውን ይኽእል። ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ጡፍ ኢሉልኩም ወይ ከኣ ከልበይ ክሰደልካ ኢሉ
ኣፈራሪሁኩም ከም መጥቃእቲ ኢዩ ዝረእይ።
ክብድ ዝበለ መጥቃእቲ እንተደኣ ኮይኑ ከም ከቢድ ገበን ኢዩ ክረእይ። እቲ መጥቃእቲ
ብዝተፈላለየ መልክእ ክብድ ዝበለ መጥቃእቲ ክባሃል ይኽእል ንኣብነት እቲ መጥቃእቲ
ብዝኾነ መሳርሪ እንተደኣ ኔሩ; እቲኦም ግዳይ ዝነበሩ ኣረግቶት ወይ ቆልኡት እንተደኣ ኔሮም;
ወይ ከኣ መጥቃእቲ ዝወረዶም ኣብገዝኦም ኮለዉ እንተደኣ ኔሩ።

ኣጽዋር
ኣብ ስኮትላንድ ናይ “ብረት ባህሊ” የለን። ኣብ ስኮትላንድ ናይ ብረት ፍቓድ
እንተደኣሊዩኩም ጥራህ እኹም ብረት ንክትህዙ ዝፍቀደኩም። ብረት ብዘይ ፍቓድ
እንተደኣ ሂዝኩም ከም ከቢድ ገበን ስለዝውሰድ ብሰንክኡ ናይ መእሰርቲ ፍርዲ
ክፍረደኩም ይኽእል።

ክጎድእ ዝኽእል መሳርሂ
ክጎድእ ዝኽእል መሳርሂ ጉድኣት ከብጽህ ዝኽእል መሳርሂ ከም ካራን ብረትን ዘምሰለ
የጠቓልል።
ክጎድእ ዝኽእል መሳርሂ ብፍላይ ካራ ኣብ ሰብ ዝበዝሃሉ ከባቢ ብፍጹም ክትህዙ
ኣይፍቀድን። ካራ ሂዙ ንዝተረኸበ ሰብ እቲ ዝላኣለ ዝዋሃቦ መቕጻእቲ 5 ዓመት ኣብ ቤት
መእሰርቲ ኢዩ።
ኣብ ዝኾነ መጥቃእቲ እንተደኣ ውኢልኩም ብሰንኪ ናይ ካራ መጥቃእቲውን ከኣ ሰብ
እንተደኣ መይቱ ናይ ዕድመ ሙሉእ መእሰርቲ ክፍረደኩም ይኽእል። ዋላኳ ነቲ
መጥቃእቲ ዝፈጸምኩሞ ንስኹም ዘይኮንኩም ግና እቲ ኣብ መጥቃእቲ ዝነበረ ሰብ
ካራ ከምዝሃዘ ፈሊጥኩም እንተደኣ ኔርኩም ነቲ ካራውን ክጥቀመሉ ዝኽእል ምዃኑ
እንተደኣ ፈሊጥኩም ኔርኩም እቲ ፍርዲ ናይ ዕድመ ሙሉእ መእሰርቲ እዩ ክኸውን።
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ግብረስጋዊ ገበን

ብጽልኢ ዝግበር ገበን

ሃደ ሰብ ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ካልእሰብ እንተደኣ ግብረስጋ ፈጺሙ ናይ ምግሳስ ገበን ኢዩ
ዝፍጽም ዘሎ። ዝኾነ ሰብ ናይ ምግሳስ ገበን ከጋጥሞ ይኽእል። ጾትኡ እንታይ ምዃኑ
እድምኡ ክንደይ ምዃኑ ወይ ህብሪ ቆርበቱ እንታይ ኣይነት ምዃኑ ብዘየገድስ። ናይ
ምግሳስ ገበን ኣብ ሞንጎ ዘይፋለጡ ሰባት; ኣብ ሞንጎ የእሩኽ ወይ ከኣ ስድራቤት
ወይውን ኣብ ሞንጎ ምህዝነትን ሰብ ሓዳር ከጋጥም ይኽእል።

“ብጽልኢ ዝግበር ገበን” ማለት ኣብ ሃደ ሰብ ወይ ንብረት ብሰንኪ ጽልኢ ወይ ሕርቃን
ናይቲ ሰብ ወይ ከኣ ዝኾነ ጉጅለ መጥቃእቲ ክወርዶም ኮሎ ኢዩ።

ኣብ ስኮትላንድ ሃደ ሰብ ጾታዊ ርክብ ንኽገብር ብሕጊ 16 ኣመት ዝመለእ ክኸውን
ኣለዎ።
ሃደ ሰብ ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ካልእሰብ እንተደኣ ግብረስጋ ፈጺሙ ናይ ምግሳስ ገበን ኢዩ
ዝፍጽም ዘሎ።
ንዝኾነ ሰብ ወድተባእታይ ኮነ ጓልኣንስተይቲ ምግሳስ ከም ገበን ኢዩ ክረእይ።
እንተደኣ ግዳይ ናይ ምግሳስ ኮይንኩም ካብዚኦም ኣብ ታህቲ ዝተዘርዘሩ ትካላት ሃገዝ
ክትረኽቡ ትኽእሉ፡
• ጸገም ናይ ምግሳስ ስኮትላንድ – 08088 010 302
• ሃገዝ ንግዳያት ስኮትላንድ – 0345 603 9213
• ፖሊስ ስኮትላንድ – 101 (ህጹጽ እንተደኣ ዘይኮነ) 999 (ህጹጽ እንተደኣኮይኑ)

ሽርሙጥና
ሽርሙጥና ማለት ንጾታዊ ርክብ ከም ስራህ ጌርካ ሰልዲ ወይ ከኣ ካልእ ጠቕሚ
ክትረኽበሉ ክትፍትን ኮለኻ ኢዩ። እቲ ኣብ ሽርሙጥና ዝተሳትፈውን ኮነ እቲ ከፊሉ
ጾታዊ ርክብ ክገብር ዝደለየ ሰብ መቕጻእቲ ፍርዲ ክዋሃቦ ይኽእል።

ብሰንኪ እዚኦም ኣብ ታህቲ ዝተዘርዘሩ ሃደ ሰብ መጥቃእቲ እንተደኣ ኣውሪዱልኩም;
ግዳይ ናይ ብጽልኢ ዝግበር ገበን ኢኹም፡
•
•
•
•
•

ብሄር
ሃይማኖት
ጾታዊ ርክብ ዝንባለኹም
ጾታኹም ዝቐየርኩም እንተደኣ ኮይንኩም
ኣካል ስንክልና

ብጽልኢ ዝግበር ገበን ብውሱን ጥራህ ዘይኮነ ብዝተፈላለይ መልክኡ ክፍጸም ይኽእል፡
• ቅትለት
• ኣካላዊ መጥቃእቲ
• ንብረት ምብልሻው ንኣብነት ስእሊ ወይ ጽሁፍ ኣብ መንደቕ ብምልካይ; ብሃዊ
ምቅጻልን ምዕናው
• ዘፈራርህ ወይ ከኣ ዘሻቕል ባህሪያት ዘይእዱብ ኣይነት ተግባራት ወይ ከኣ ስልኪ
ብምድዋል ዝግበር ጽዩፍ ነገራት
• ቅር ዘብል ደብዳቤ; ጽሁፍ ወረቐት; ፖስተር (ተለጣፋይ ምልክታ)
• ብቃል ዝግበር መጥቃእቲ ወይ ከኣ ውርደትን ጸርፊን
• ብኢንተርኔት ዝግበር ጸርፍታትን መጥቃእቲ
ህጹጽ ንዘይኮነ ኣጋጣምታት ንፖሊስ በዘን ዝስእቡ ክትድውሉ ትኽእሉ፡
• 999 ህጹጽ እንተደኣኮይኑ ወይ ከኣ 101 ህጹጽ እንተደኣ ዘይኮነ

• ወይ ከኣ ኣብ ኢንተርኔት ብጽልኢ ንዝግበር ገበን መኸበሪ ፎርም ካብ ፖሊስ
ስኮትላንድ መርበብ ሃበሬታ ወይ ከኣ ካብዚ ዝስእብ መርበብ ሃበሬታ ብምውሳድ
ክትህብሩ ትኽእሉ
http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-andthird-party-reporting/
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ንጠቕሚ ኢልካ ሰብ ብሰልዲ ምስግጋር

ስርቂ

ንጠቕሚ ኢልካ ሰብ ብሰልዲ ምስግጋር ገበን ኢዩ መብዛህትኡ ግዜውን ምስ ካልእ ገበን ከም
ሽርሙጥና; ኣደንዛዝ ዕጸ ከም ሃሺሽን ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰልዲ ዝተተሃሃዘ ኢዩ። ንጠቕሚ
ኢልካ ሰብ ብሰልዲ ዘስግሩ ዘምጽኡዎም ግዳያት ብምኽንያት ጸገም ናይ መንበሪ ፍቓዶምን
ጸገም ሰልድን; በቶም ዘምጽኡዎም ሰባት ምፍርራህ ከጋጥሞምን መጥቃእትን በደል
ከጋጥሞም ስለዝኽእል ብቀሊል ንሽግር ዝተቃልኡ ክኾኑ ይኽእሉ።

ስርቂ ናይ ካልእ ሰብ ንብረት ብዘይ ግቡእን ብዘይ ፍቓድ
ብምውሳድ ዝግበር ገበን ኢዩ። ኣብነት ስርቂ ከምዝስእብ፡

ግዳይ ናይ ንጠቕሚ ኢልካ ሰብ ብሰልዲ ዘስግሩ እንተደኣ ኮይንኩም ንፖሊስ ወይ ከኣ
ብዛእባ ጥንቂ ናይ ብጠቕሚ ኢልካ ሰብ ብሰልዲ ምስግጋር ዘፍልጡ ትካል (ታራ)
ብቁጽሪ ስልኪ 0141 276 7724 ደውሉሎ ም።

• ካብድኳን ምስራቕ
• ገዛ ኣቲኻ ምስራቕ
• ካብ ጀርዲን ካልእ ሰብ ኣቕሃ ምውሳድ
• ስርቒ ማኪና

ኣደንዛዚ እጽ ከም ሃሺሽ

ከምዝተሰረቐ እንዳፈለጥኩም ወይ ከኣ እንዳጠርጠርኩም
ወሲድኩም እዚውን ከም ገበን ኢዩ ዝረእይ ተቐባላይ ናይ
ሰራቒ ተባሂሉውን ይፍለጥ። ብሕጊ ስኮትላንድ ስርቒ ገበን ኢዩ።

ኣደንዛዚ እጽ ከም ሃሺሽ ዘምሰለ ምውሳድ ከቢድ ናይ ጥእና ጸገም ክሳእ ሞት ዘብጽህ
ከስእብ ይኽእል።

ናይ ኢንተርኔት መራኸቢ ከም ፌስቡክ

ብሕጊ ቁጽጽር ዝግበረሎም ክልተ ኣይነት ኣደንዛዚ እጽ ኣለዉ፡ እተን ሃደ ፈጺመን
ዘይሕጋዊ ዝኾኑ (ንኣብነት ካናቢስ; ሂሮይን; ኤስተሲ; ኮኬን; ጫት ወዘተ) እተን ካልኦት
ከኣ ብዘይ ሓኪም ትእዛዝ ወይ ናይ ስኒ ሓኪም እንተደኣ ወሲድኩም ዘይሕጋዊ ዝኾኑ
ኢዮም (ንኣብነት ሞርፊን; ሜታሞርፊን ወዘተ)።

ብናይ ኢንተርኔት መራኸቢ ዘፈራርህ; ዘጥቅእ ወይ ከኣ ዘይእዱብ ኣይነት መልእኽቲ ወይ ከኣ
ስእሊ ብፌስቡክ; ትዊተር ወይ ብዝኾነ ካልእ ኢንተርኔት መራኸቢ መገዲ ብምስዳድ ዝግበር
ገበን ኢዩ። እዚ ከኣ ብመራኸቢ ዝግበር ጉድኣት; መጥቃእቲ ዘዋርድ ጸርፊ ወይውን
እንዳሃንሳብ ገበን ናይ ጽልኢ ተባሂሉ ይጽዋእ።

ብሕጊ ቁጽጽር ዝግበረሎም ኣደንዛዚ እጽ እንተደኣ ሂዝኩም ወይ ከኣ ንካልኦት ብሕጊ
ቁጽጽር ዝግበረሎም ኣደንዛዚ እጽ ሂብኩም ዘይሕጋዊ ኢዩ። ብሕጊ ቁጽጽር ዝግበረሎም
ኣደንዛዚ እጽ ትሸጡ እንተደኣ ኮይንኩም ዘይሕጋዊ ኢዩ።

ከምዚእን ዘምሰሉ ዝኾነ ኩነታት ንፖሊስ ክትጠርኡ ትኽሉ ከምኡውን ከኣ ኣብ ኢንተርኔት
መራኸቢ ክትጠርኡ ትኽሉ። ነቲ ገበን ፈጻማይ ካብቲ ኢንተርኔት መራኸቢ ከውጽኡዎ ይኽእሉ
ወይ ከኣ እቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ኢንተርኔት መራኸቢ ኣድራሻ ክኣጽዉሉ ይኽእሉ።

ተኽሊ ካናቢስ ተእብዩ እንተደኣ ኮይንኩም ወይውን ናይ ካልእ ሰብ ተኽሊ ካናቢስ
ንኸእብይ ትህግዙ ኣለኹም ዘይሕጋዊ ኢዩ።

ኣብ እንስሳ በደል ምብጻህ

ኣብ ዝኾነ ስርሃት ብሕጊ ቁጽጽር ዝግበረሎም ኣደንዛዚ
እጽ እንተ ኣቲኹም ዘይሕጋዊ ኢዩ። “ብሕጊ ዝፍቀዱ
ኣደንዛዚ እጽ” ተባሂሎም ዝጽውኡ ሳይኮኣክቲቭ
ሰብስታንስ (ንኣሰራርሃ ሃንጎል ዝቕይሩ)ሃደገኛ ኢዮም
ፈጺምኩም ክትወስዱ የብልኩምን። ንካልእ ሰብ
እንተደኣ ሸይጥኩም ወይ ሂብኩምውን ሕጊ ትጥህሱ
ኣለኹም ማለት ኢዩ።

እንስሳ እንተደኣ ኣሊዩኩም ነዚእን ዝስእቡ ክትገብሩ ኣለኩም፡

ኣብ እንስሳ በደል ወይ ከኣ ጉድኣት ምብጻህ ገበን ኢዩ።
• ጹሩይን ምሹው ቦታ ክተዳልዉ ኣለኩም
• ጹሩይን ምሹው መደቀሲ ክተዳልዉ ኣለኩም
• ብቁእ ማይን መግቢን ክተዳልዉ ኣለኩም
• እቲ እንስሳ እንተ ሃሚሙ ወይ ተጎዲኡ ሕክምና ክተዳልዉ ኣለኩም

ሰልዲ ብዘይ ሕጋዊ ምስግጋር
ብገበን ንዝተረኽበ ሰልዲ ምውሳድ ወይ ከኣ ምጥቃም ገበን ኢዩ።
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ግዳይ ናይ ገበን ንዝኾኑ ሃገዝ፡
ፖሊስ ስኮትላንድ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
999 (ናይ ህጹጽ)
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
101 (ናይ ህጹጽ ዘይኮነ)
መርበብ ሃበሬታ፡ www.scotland.police.uk
ስኮቲሽ ሬፊዩጂ ካውንስል
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
0141 248 9799
መርበብ ሃበሬታ፡ www.scottishrefugeecouncil.org.uk
ቪክትም ሰፖርት ስኮትላንድ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
0345 603 9213 ወይ ከኣ 0808 16 89 111
ካብ ሶኒ ሰኣት 8 ናይ ንግሆ ክሳእ 8 ናይ ምሸት
መርበብ ሃበሬታ፡ www.victimsupportsco.org.uk
ሪፕ ክራይስስ ስኮትላንድ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
08088 01 03 02
መርበብ ሃበሬታ፡ www.rapecrisisscotland.org.uk
ኣብ ሂወቶም ኣብዝኾነ እዋን ጸገም ናይ ምግሳስ ኣጋጢሙዎም ንዝነበሩ ዝኾኑ ሰባት
ናጻን ስቱር ዝኾነ ሃገዝ ይህቡ። እቲ ዋና ሃገራዊ ቤት ጽህፈት ብቁጽሪ ቴሌፎን
0141 331 4180 እንተደኣ ደዊልኩሎም ናብ ከባቢኹም ዘሎ ሬፕ ክራይስስ ሴንተር
ዝባሃል ሃገዝ ንኽትረኽቡ ክመርሁኹም ይኽእሉ።
ስኮቲሽ ዉሜንስ ኤድ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
0131 226 6606
መርበብ ሃበሬታ፡ www.scottishwomensaid.org.uk
ቤታዊ ኣመጽ ኣጋጢሙዎም ንዝነበሩ ዝኾኑ ደቅኣንስትዮ ወይ ኣብ ከምኡ ኩነታት
ንዘለዉ ምኽሪ; ሃገዝን ሓልዮት ዘለዎ መንበሪ ገዛ ይህቡ። ኩሎም ትካላት ከኣ
ንቆልኡትን መንእሰያትን ዝተሃጋገዙ ሰራህተኛታት ኣለውዎም።
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ቻይልድላይን ስኮትላንድ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡	0800 1111 (7 መኣልቲ ኣብ ሶሙን 24 ሰኣታት ኩፉት ኢዮም)
መርበብ ሃበሬታ፡ www.childline.org.uk
ንቆልኡት ሃገዝን ምኽሪን ይህቡ።
ሲትዝን ኣድቫይስ ቢሮ
መርበብ ሃበሬታ፡ www.cas.org.uk
ምኽሪ ብዛእባ መሰልኩም ይህቡ። እዚ መርበብ ሃበሬታ ኣብ ከባቢኹም ንዝርከብ
ሲትዝን ኣድቫይስ ቢሮ ከመይ ጌርኩም ክትረኽቡዎም ከምትኽእሉ ክህብረኩም
ይኽእል።
ዘ ሳማሪታንስ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
08457 909090
መርበብ ሃበሬታ፡ www.samaritans.org
ጸገም ንዘለዎ ዝኾነ ሰብ ሃገዝ ይህቡ።
ስኮቲሽ ዶመስቲክ ኣብዩዝ
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
0800 027 1234 (24 ሰኣታት ኩፉት ዝኾነ መስመር ኢዮ)
መርበብ ሃበሬታ፡ www.sdah.org.uk
ቤታዊ ኣመጽ ኣጋጢሙዎም ንዝነበሩ ዝኾኑ ሰባት ስቱር ዝኾነ ምኽሪን ሃገዝን
ይህቡ። እዚ ክድወሎ ናጻ ዝኾነ ቁጽሪ ቴሌፎን ኣብ ናይ ሂሳብ መኽፈሊ ረሲት
ኣይወጽእን።
ሼልተር
ቁጽሪ ቴሌፎን፡
0808 800 4444
መርበብ ሃበሬታ፡ scotland.shelter.org.uk
ሓፈሻዊ ሃበሬታ ብዛእባ ገዛ ምርካብ ዝተመልከተን ንግዚኡ ናይ ሕጹጽ ሓልዮት ዘለዎ
ገዛ ብኸመይ ክትረኽቡ ከምትኽእሉ ሃበሬታ ይህቡ።
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ብዛእባ ሕግታት ስኮትላንድ ዚያዳ ሃበሬታ ንኽትረኽቡ
ናብዘን ዝስእቡ ተወከሱ፡
www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw

ምስካልኦት ተዘራረቡ
ንኒው ኮሌጅ ላናርሻየር ኣብ ፌስቡክ ተወከሱ፡
facebook.com/NCLanarkshire
@NCLanarkshire

ሕጋዊ መምርሂ
ኣብዚ ወረቐት ሃበሬታ ዘሎ ጸብጻብ ሙሉእ ዝርዝር መምርሂ ናይቲ ሕጊ ዘይኮነ ግና
ከም ሓፈሻዊ መምርሂ ንክጠቕመኩም ምንታን ኢዩ። ስኮትላንድ ናይ ባእላ
ትምራሃሉ ሕጋዊ መምርሂ ኣለዋ ስለዚውን ኣብ ስኮትላንድ ዘሎ ሕጊ ምናልባሽ ካብ
ካልእ ክፍልታት ኣዲ እንግሊዝ ዝተፈለየ ክኸውን ይኸእል። ዝኾነ ሕጋዊ ኣገልግሎት
እንተደኣ ዘድልየኩም ኮይኑ ምስ ጠበቓ ወይ ከኣ ኣብ ስኮትላንድ ዘሎ ሲትዝንስ
ኣድቫይዝ ቢሮ (ሃገዝ ንዜጋታት ዝህብ ትካል) ተራኸቡ።
ብኽብረትኩም ኣስተብህሉ፡ ኣብዚ ሕታም ዘሎ ኩሉ ሓበሬታ ኣብቲ እዋን
ዝተሓተመሉ ዝነበረ ትኽክለኛ ሓበሬታ ኢዩ። ንኒው ኮሌጅ ላናርሻየር፡ ናይ ገባሪ
ሰናይ ትካል ዝተመዝገበሉ ቁጽሪ፡ SC021206

