Amharic

(24 ሰአት ሙሉ የነፃ ጥሪ)

1800 800 098
የቤት ውስጥ ኹከት የደህንነት ካርድ
ለአቦሪጅናል ቤተሰብ የኹከት የመግቢያ በር ይደውሉ

የቤት ውስጥ ኹከት
የደህንነት ካርድ
የሚረዱኝ ሌሎች አገልግሎቶች የትኞቹ ናቸው?

ያሮ ፕሌስ (Yarrow Place) (1800 817 421) ይችላል:
• በቅርብ ለተደረጉ የወሲብ ወንጄሎች ምስጢሩ የተጠበቀ የ24 ሰዓት የነፃ

አገልግሎትና የህክምና እንክብካቤ ይሰጣል።

የህግ አገልግሎት ኮሚሽን (Legal Services Commission)
(1300 366 424) ይችላል:
• ለቤት ውስጥ ኹከት ነፃ የሕግ ምክር፣ የቤተሰብ ሕግና የሕግ ድጋፍ ይሰጣል።

የጉዳተኛ ድጋፍ አገልግሎት (Victim Support Service) (8231 5626
or 1800 182 368 - ከክፍላተ ሃገራት የነፃ ጥሪ) ይችላል:
• ምክርና የመምራት እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ የአመክሮ አገልግሎት ይሰጣል።

እቤት የመቆየትና እቤት በመቆየት ደህንነተት መርሃ ግብር
(The Staying Home Staying Safe Program) ሊሰጥ ይችላል:
• በቤትዎ ውስጥ የደህንነት ምክርና ድጋፍ።
• ደህንነትዎ እንዲጠበቅ ለቤትዎ የሚሆን መከላከያ።
• ደህንነትዎን መጠበቅ የሚያስችልዎ የግል የደህንነት ቁሳቁሶች።
ሌሎች ጠቃሚ የስልክ ቁጥሮች

የሴቶች የሕግ አገልግሎት (Women’s Legal Service) - 8221 5553 - 1800 816 349
(ከክፍለ ሃገር የነፃ ጥሪ)
በባህልና በቋንቋ የተሰባጠሩ ክፍለ ሃገር አቀፍ የቤት ውስጥ ኹከት አገልግሎት
(Culturally & Linguistically Diverse (CALD) Statewide Domestic Violence Service) 8346 9417
ሃገር አቀፍ የወሲብ ጥቃት የቤተሰብና የቤትውስጥ ኹከት የአመክሮ መስመር (National
Sexual Assault Family and Domestic Violence Counselling Line) - 1800 737 732
ደህንነትዎን ለማሻሻል ከግምት ሊያስገቧቸው የሚገቡ ጉዳዮች

• ደህንነትዎ

•

•

•
•
•
•
•
•
•

- ለጣልቃ ገብ (Intervention Order) ትእዛዝ ማውጣት ይኖርብውዎታል?
- የደህንነት እቅድ አውጥተዋል?
- ልጆችዎ በአደጋ ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ?
ቢቆዩም ወይም ቢሄዱም የቤትዎ ጥበቃ።
- ይፋ ያልሆነ የስልክ ቁጥር
- የቤት ጥበቃና የጭንቀት ጊዜ ማስጠንቀቂያ ደወል
- የቤትዎን ቁልፎች መቀየር
የቴክኖሎጂ ደህንነት።
- በግል የመገናኛ መስመር ያብጁ፣ በይፋ አያድርጉት
- መለየት በማያስችል መልኩ፣ አዲስ የማህበራዊ መገናኛ የመተዋወቂያ
ጽሑፍ ይፍጠሩ
- በተንቀሳቃሽ ስልክዎ ላይ የሚገኘውን የ GPS አሠራር “ያጥፉት”
- ልጆችዎን በማይጎዳቸው መንገድ ቴክኖሎጂን እንዲጠቀሙ ያነጋርሯቸው
ታማኝ ናቸው ለሚሏቸው ጓደጆችዎና ዘመዶችዎ ምን እርዳታና ድጋፍ
ሊደርጉልዎ ይችሉ እንደነ ለማየት ይንገሩ።
በችግር ጊዜ ጎረቤቶችዎን መንገርና እርዳታ መጠየቅ።
ግለኝነትዎን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ለሌሎች (ለምሳሌ፣ ሥራ፣
ዶክተሮች፣ ጠበቃዎች) ይግለጡ።
ሕጋዊ መብት ያለዎትን ገንዘብ ሁሉ አውጥተው አዲስ የባንክ ቁጥር ይክፈቱና
በአስቸኳይ ገቢዎ ሁሉ ወደዚያ እንዲገባ ያድርጉ።
ልጆችዎን ለሚንከባከቡ ትምህርት ቤቶችን እና ሌሎችንም ከልጆችዎ ጋር
መገናኘት የተፈቀደላቸው ሰዎች ማን እንደሆኑ ይንገሩ።
ጓደኛዎ ሊያይዎት የሚችልበትን ቦታዎች ሁሉ ያስወግዱ (ለምሳሌ፤ የገበያ
አዳራሾች)።
አዲሱን አድራሻዎን እና የስልክ ቁጥርዎን ለማን እንደሚሰጡ መጠንቀቅ።

የቤት ውስጥ ኹከት ምንድን ነው?

የቤት ውስጥ ኹከት ማለት በትዳር ጓደኛ፤ የቀድሞ የትዳር ጓደኛ፣ የቅርብ ግንኙነት
ባለዎት ግለሰብ ወይም ከቤተሰብ አባል፣ በሁሉም እድሜ ያሉትን ጨምሮ የሚደርስ
ሲሆን ለመቆጣጠር ወይም እርስዎን ለማስፈራራት በሃይል የሚፈጸም ኹከት ማለት
ነው። በደል በተለያዩ ቅርጾች፣ ማለትም በአካል፣ በወሲብ፣ በስነ ልቦና፣ በስነ አምሮ
ወይም በምጣኔ ሃብት ሊፈጸም ይችላል።
ያስታውሱ፣ በደሉ የተፈጸመብዎት በእርስዎ ስህተት አይደለም። እርዳታ አለ።
ብቻዎን አይደሉም። ምርጫዎች አሉ።
በማንኛውም የደቡብ አውስትራሊያ ክፍሎች፤ በተለያየ መንገድ ሊረዱዎና ድጋፍ
ሊሰጡዎ የሚችሉ የቤት ውስጥ ኹከት አገልግሎቶች አሉ። ከእነዚህ ከአንዱ
አገልግሎቶች ጋር መገናኘት ከፈለጉ፣ በመላው ክፍለሃገር 24 ሰአት ሙሉ በነፃ
የስልክ ጥሪ አገልግሎት 1800 800 098 ደውለው መረጃ፣ ምክርና የግል ሁኔታዎን
ወደሚመለከቱ የአካባቢው አገልግሎቶች ማምራት።
በስልክ የሚደረግ ድጋፍ ወይም ቤትዎን ለቀው መሄድ ከፈለጉ በዚህ ስልክ ቁጥር
ይድውሉ 1800 800 098.

እንዴት ሊረዱኝ ይችላሉ?

በአካባቢዎ ከሚገኘው የቤት ውስጥ ኹከት አገልግሎት ጋር በመሆን፣ የሚከተሉትን
ይሰጣሉ:
• መረጃና ድጋፍ።
• አመክሮና ክርክር።
• ድንገተኛ መጠለያ።
• ረዘም ላለ ጊዜ የመኖሪያ እርዳታ።
• የገንዘብ እርዳታ።
• ለመከላከያ ትእዛዝ ድጋፍና መረጃ።

መልቀቅ ካለብኝ ምን ምን ይዤ መውጣት አለብኝ?

• ካርዶች – የATM/የባንክ ደብተር፣ የመንጃ ፈቃድ፣ የሜዲኬር ካርድና የሴንተር

ሊንክ መረጃ።

• ሌሎች ሰነዶች - የልደት፣ የጋብቻና የፍቺ ሰርቲፊኬቶች፣ ፓስፖርት፣ የቤተሰብ
•
•
•
•
•
•

ፍርድ ቤት ትእዛዝ፣ የኪራይ ስምምነት፣ የመብራት፣ የጋዝና የመሳሰሉትን የክፍያ
ሰነዶች፣ የመኪና ምዝገባ።
የህክምና እና የጽዳት ቁሳቁሶች።
የቤት፣ የመኪና እና የመስሪያ ቤት ቁልፎች።
ገንዘብ፣ ለሕዝብ ስልክ ዝርዝር ሳንቲሞች።
የተንቀሳቃሽ ስልክና ቻርጀር።
የቤተሰብና የጓደኞች ስልክ ቁጥሮች።.
ቅያሬ ልብሶችና መሰረታዊ ምግቦች።

የልጆቼስ ጉዳይ?

• ልጆችዎን ከዚህ ኹከት አርቀው ይውሰዱ።
• የልጆች ዱቄት ወተት፣ ቅያሬ ልብሶች፣ የሚወዷቸውን አሻንጉሊቶች፣ የትምህርት

ቤት ዩኒፎርሞች፣ የትምህርት ቤት መጽሓፍቶች፣ የህክምና መዝገቦች።

የቤት እንሰሳዎቼንስ?

ጓደኞችዎን የቤት እንሰሳዎችዎን ሊንከባከቡልዎ ይችሉ እንደሆነ ይጠይቁ፤ ወይም
ቀጥለው ለተመለከቱት ይደውሉ:
• የእንሰሳ ደህንነት ሊግ (Animal Welfare League) ስልክ ቁጥር 8348 1300።
• RSPCA በስልክ ቁጥር 1300 477 722.
የትኞቹ ሌሎች አገልግሎቶች ሊረዱኝ ይችላሉ?

የደቡብ አውስትራሊያ ፖሊስ (131 444 or 000) ይችላል:

• እርስዎን እና ልጆችዎን ከቀጣይ ጉዳት ደህንነታቸው መጠበቁን ያረጋግጣል፣

ለእርስዎና ለልጆችዎ በአደጋ ጊዜ ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ ቦታ እንዲደርሱ መጓጓዣ
ያዘጋጃል።
• ሁኔታዎችን ይመረምራል አስፈልጊ ከሆነም ክስ ይመሰርታል።
• የመከላከያ ትእዛዝ በማውጣት ሊተባበር ይችል ይሆናል (የፍርድ ቤት ትእዛዝ
ግለሰብ ማጉላላት፣ ማስፈራራት ወይም የሃይለኛነት ሁኔታ በእርስዎ ላይ
እንዳይፈጸም ወይም እቤትዎ ውስጥ እንዲቆዩ ወይም መሥሪያ ቤትዎ እንዳይደርስ
የሚያግድ ሰነድ ነው)።

ሴንተር ሊንክ (13 61 50) ይችላል:

• ክፍያዎ እንዲቀጥል ሃላፊነትዎን ማስተካከል።
• በክፍያዎ ላይ በሚደረገው ለውጥ መርዳት።
• ምንአልባትም የገንዘብ እርዳታ ማድረግ።

የደቡብ አውስትራሊያ ቤተሰብ (Families SA) 8226 1000
የደቡብ አውስትራሊያ የቤቶች ጉዳይ (Housing SA) (13 12 99)

በአንዳንድ ሁኔታዎች የሚከተሉትን ሊሰጥ ይችላል:
• ጊዜያዊ የቀውስ ጊዜ መኖሪያ።
• የኪራይ ቤት የማስያዣ ገንዘብ (bond) እና ኪራይ በመክፈል የግል ቤቶችን
መከራየት እንዲቻል ይረዳል።
• የደቡብ አውስትራሊያ የቤቶች ጉዳይ (Housing SA) ተከራዮችን የደህንነትና
የመከላከያ እርምጃዎችን በተመለከተ ምክር ይሰጣል።
• የደቡብ አውስትራሊያ የቤቶች ጉዳይ (Housing SA) አመልካቾችን የመጠባበቂያ
ማመልከቻዎችን እንደገና በመመልከት ይረዳል።

