መሰል ኣብ ቅድሚ ፖሊስ
እዚ ወረቐት እዚ ኣብ ሞንጎ ምትሕብባር ዑቕባ ጀኔቫን፣ ለው ክሊኒክ ዩኒቨርሲቲ ጀኔቫን ብዝተገብረ ምትሕብባር ዝፈረየ ወረቓቕቲ
ኢዩ። ኣብ ጀኔቫ ዝነብሩ ኣሰናይ ንዘይብሎም ነኣሽቱ ቆልዑን መንአሰያትን ዝዓለመ ኢዩ። ብዛዕባ ገለ ካብ መሰላቶም ንምሕባርን፣
ብዝቐለለ መንገዲ ናብ ኩሉ መአተዊ ንክረኽቡ ንምግባርን ኢዩ። ንዝርዝራውን ዝያዳ ሓበሬታን ነዚ መንሹር (ጽሑፋት) ብዛዕባ
መሰላት ነኣሽቱ ኣሰናይ ዘይብሎ ቆልዑ ኣብ ሕጊ ክሊኒክ ጅኔቫ ከተማኽር ትኽአል ኢኻ።

ሕጋዊ ሕቶታትን መልሱን
ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ አንተደኣለኹ ኮይነ፣ ሕጋዊ ኩነታተይ አንተይ ኢዩ፣ ሓደጋታቱ`ኸ አንታይ ኢዩ?
ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ አንተድኣዘይብልካ ኮይኑ፣ ኣብ ስዊዝ ብምህላውካ ጥራይ ድሮ ሕጊ ጥሒስካ ኣለኻ። ሰብ መዚ ካብ መንበሪኻ
አንተድኣ ኣውጺኦምኻ፣ ኣብ ግዝኣት ስዊዘርላንድ ከይትነብር ምአጋድን ከምኡ`ውን ናይ ምስጋግን ማአሰርትን ሓደጋታት ኣሎ።
ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኢዩ ናይ መንነተይ ምጽራይ ክገብር ዝኽአል?
ፖሊስ መንነትካ ናይ ምጽራይ መሰል ኣለዎ። አንተኮነ አዚ ዝግበር ገበን ፈጺምካ ከይትኸውን ምስዝጥርጥረካ ጥራይ ኢዩ። አቶም
ናይ ፖሊስ መካንንቲ (officers) ፍሉጣት ክኾኑ ኣለዎም።
መንነት ምጽራይ ብዘይምኽንያት ክግበር የብሉን። ሕብሪ ቆርበትካ፣ መበቆል ዘርአኻ ብገበን ንክትጥርጠር ኮነ ዘይሕጋዊ ተቐማጢ
ክትከውን ጭቡጥ ምኽንያት ክኸውን ኣይግባአን።

→ ምኽሪ
ምጽራይ መንነት ኣይትእበ፣ ገበን ስለዝኾነ።
ሕጊ ናይ ዘየኽብሩ ምጽራይ ግዳይ ምስትኸውን ኣይትቃወም ምኽንያቱ ካብ ፖሊስ መቅጻዕቲ ዋላ ውን ዓመጽ ከጋጥመካ
ስለዝኽአል። አቲ ምጽራይ ምስተፈጸመ ሕጋዊ ስጉምቲ ክትወስድን ክትጠርዕን ትኽአል ኢኻ። ንነብስኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት
አንተደኣ ረኺብካያ፣ ንሕጋውያን ሰብ ሞያ ክትረክብ ኣትሪርና ንመኽረካ።
ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታትን ንክንደይ ዝኣክልን ፖሊስ ክኣስሩኒ ይኽአሉ?
ፖሊስ ገበን ፈጺምካ ኢሎም አንተድኣ ጠርጢሮምኻ ወይ ብንአሽቶ በደል አንተደኣ ጠርጢሮምኻ ንግዚኡ ክከስሩኻን ናብ መደበር
ፖሊስ ክወስዱኻን ይኽአሉ ኢዮም። ይኹን አምበር ገበን ፈጺምካ ጭቡጥ ጠርጠራ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ነውራም ተግባራት
ገበን አንተፈጺምካ ተታሒዝካ ከይትኸውን ወይ ናብዚ ኣንፈት ዝኸዱ ምልክታት ምስዝህልዉ ኣገዳሲ ኢዩ።
ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ምስዝህልወካ፣ ፖሉስ ናብ መደበር ፖሊስ ክወስደካ ይኽአል ኢዩ።

→ ምኽሪ
ካብቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝኣተኻሉ ግዜ ጀሚርካ ኣብ መደብር ፖሊስ ን24 ሰዓታት ክትተሓዝ ኣይትኽአልን ኢኻ።
ጥርጠራ ናይ ፖሊስ አንተድኣ ተረጋጊጹ ኣብ ቅድሚ ከሰስቲ ኣብ ውሽጢ’ዚ 24 ሰዓታት ከቕርበካ ኣለዎ። አንተዘይኮይኑ ግን ነጻ
ክለቐካ ኣለዎ።
ጉዳይካ ኣብ ትሰምዓሉ አዋን ጠበቓ ክህልወካ መሰልካ ኢዩ። ኣብ ግዜ መርመራ አቲ ዝሓተካ ዘሎ ክትርድኦ አንተዘይክኢልካ
ኣይትመልስ ፣ ኣይትፈርም።
ካብቲ ቤት ማአሰርቲ ናብ ዝኣመንካዮ ሰብ ክትድውል መሰል ኣለካ። አቲ አትኣምኖ ሰብ ንኣብነት ዓርክኻ፣ ጠበቓኻ ወይ ሓደ ካብ
ቤተሰብካ ክኸውን ይኸአል ኢዩ።

መሰል ኣብ ቅድሚ ፖሊስ
ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት’የ ግዝያዊ ማአሰርቲ ክአሰር ዝኽአል፣
ገበን ከምዝፈጸምካ ወይ ንአሽቶይ ገበን ከምዝፈጸምካ ትርር ዝበለ ጠርጠራ አንተደኣ ኣሎ ኮይኑ፣ ቅድሚ መርመራ ማአሰርቲ ክአዝዝ
ይኽአል ኢዩ። አንተኾነ ግን ገበን ከምዝፈጸምካ ቅኑዕ ምልክታት ወይ ኣዕጋቢ ክሲ ክህሉ ኣለዎ። ካልአ ኩነታት ውን ክርከብ ኣለዎ።
-

ክትሃድም ምካንካ ዘርኢ ሓደጋታት ክህሉ ኣለዎ።
ክትጠፍአ ምኻንካ ዘመልክት ጭብጥታት ወይ መሰኻክርን ከሳስን ክትረኽቦም ምኻንካ ዘርኢ ሓደጋታት፣
ዳግማይ ገበን ክትፍጽሞ ዘርኢ ሓደጋታት አንተሃልዩ።

ኣብ ስዊዘርላንድ መንበሪ ፍቃድ ምስዘይህልወካ ወላ ውን ሰነዳት መንነት ምስዘይህልወካ፣ ኣብ ዕጹው ቦታ ብጽኑዕ ክትአሰር ዘኽአል
ሓደጋታት ኣሎ። ምኽንያቱ ሰብ መዚ ኣብ ቅድመ መርመራ ዘሎ መስርሕ ከይትሃድም ስለዝሰግኡ ኢዮም። ብዙሕ ናይ ማአሰርቲ ግዜ
የለን።
ጠበቓ ክህልወኒ መሰል ኣለኒ’ዶ፣ ካብ መዓስ ጀሚሩ ይህልወኒ?
ካብ መጀመርያ ጉዳይካ ኣብ ፖሊስ ትሰምዓሉ ጠበቓ ክህልወካ መሰል ኣለካ።
ነቲ ሕጋዊ ነገራትን ንጠበቓን ክትከፍል አኹል ገንዘብ አንተድኣዘይብልካ ኮይኑ፣ ነቲ ጉዳይካ ክትዕወተሉ ዕድላት አንተድኣ ኣሎ ኮይኑ፣
ንዓኻ ዘገድሰካ ተቕርቦ ምኽንያታት ካብቲ መጀመርያ ጉዳይካ ካብ ትሰምዓሉ ጀሚርካ ክትሓትትን ሕጋዊ ደገፍ ክትቕበልን መሰል
ኣለካ።
ልዕሊ ሓደ ዓመት ንዝኸይድ ማአሰርቲ ዘቕጽዕ ገበን አንተድኣ ፈጺምካ መከላኸሊ መንገድታት የብልካን፣ ኣብ ውሽጢ ትኸውን። ኣብ
ጉዳይ ናይ ግዴታ ምክልኻል ኣለካ። ሓለፍቲ ወግዓዊ ጠበቓ ይመዙልካ። ኣብዚ ጉዳይ አዚ መንገድታት የብልካን፣ ናይ ምዕዋት
ተኽአሎታት ኣለካ። ካብቲ መጀምርያ ትሕተተሉ ሕጋዊ ደገፍ ክትረክብ ትኽአል ኢኻ።
ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ኢዩ ፖሊስ መርመራ ዝገብር?
ቅድመ ኩነት ፖሊስ ናብ ገዛኻ መጽዮም ክፍልኻ ክፍትሽዎ ወይ ብሓፈሻ ገዛኻ ክፍትሽዎ ብዘይካ ኣብ ህጹጽ አዋን (Emergency)
ፖሊስ ናብ ገዛኻ ክኣቱ ናይ ትአዛዝ ጽሑፍ ክህልዎ ኣለዎ። አዚ ናይ ትአዛዝ ጽሑፍ ነዚ ዝስዕብ ክሕብር ኣለዎ፡
-

ስም ናይቲ ዝድለ ሰብ፣ መድሕን ሰነዳት ወይ ዝምርመር ንብረት
ዕላማ ናይቲ ፈተሻ ፣ ነቲ ማንዳት ዘካይድ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ወይ ሓላፊ

→ ተግባራዊ ምኽሪ
ተፍትሽ ይግበረልካ እንተ ደኣ ኣሎ ኾይኑ፣ ፖሊስ ናይ ትአዛዝ ደብዳቤ አንተደኣ ኣለዎም ኮይኑ ክትሓቶም ኣለካ። አቲ ተፍትሽ ብሕጊ
ይካየድ ከምዘሎ ተረጋግጽ።
Lዝፍትሹ ሓለፍቲ ነቲ ናይ ትአዛዝ ደብዳቤ ዝተዋህቦም ሰብ ጥራይ ኢዮም ዝፍትሹ። ስለዚ ፖሊስ ንሓደ መንአሰይ ክፍትሹ አንተደኣ
ናይ ትአዛዝ ደብዳቤ ኣለዎም ኮይኑ፣ ንካልአ ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ዝጸንሐ መንአሰይ ክፍትሹ ኣይክአሉን ኢዩም።

መሰል ኣብ ቅድሚ ፖሊስ
ካብ ፖሊስ ከቢድ ግህሰት አንተድኣ ኣጋጢሙኒ አንታይ ክገብር ይኽአል?
ሕማቕ ኣተሓሕዛ አንተድኣ ኣጋጢሙካ ኣብ ህዝባዊ ናይ ከሰስቲ ቤት ጽሕፈት ገበናዊ ክሲ ከተቅርብ ትኽአል ኢኻ። ነዚ ግን
መጀመርያ ብሓኪም ካብ ሓኪም ምኽሪ ክትሓትትን ነቲ ዘጋጠመካ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ዝምስክር ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ። ንሓኪም
ከምዘማኸርካዮ አቲ ፖሊስ ምስዘይቕበሎ ኣብቲ ጸብጻብ (report) ከቅርብ ብወገንካ ንሓኪም ብዝተኻአለ መጠን ቀልጢፍካ
ኣማኽሮ።
ኣብቲ ክሲ ተቐርበሉ ፍጻመ ብሓፈሻ ፖሊስ ብወገኒ ናይ ጸላመ ጥርዓን ይነግር ኢዩ። ስለዚ አቲ MP ነዚ ጥርዓናት ክልቲኡ ብዘይ
ስጉምቲ ክዓጽዎ ከምዘይኽአል፣ ወይ ንሓዲኦም ተሓታቲ ክገብሮም ከምዘይክአል ክትፈልጥ ኣለካ። አዚ ከኣ ንረብሓ ናይቲ ግዳይ
ክኸውን ወይ ዘይክኸውን ይኽአል።
ጥርዓን ከተቕርብ ዘይትደሊ አንተኮይንካ ነቲ ሓቅታት ዝገልጽ ደብዳቤ ክትጽሕፍ ትኽአልን ነቲ ሓለቃ ፖሊስ ድማ ብዛዕብኡ መግለጺ
ክህበካን ክትሓቶ ትኽአል ኢኻ። አዚ ናይ ጽሑፍ ዝምዝገብ ኮይኑ ነቲ ሓላፊ ፖሊስ ከኣ ናይ ኩነታትካ ከተስተውዕለሉን መልሲ
ክቕርብን ይግደድ ኢዩ።

→ ተግባራዊ ምኽሪ
ምስክርነት ፖሊስ ወሳኒ ዋጋ ኣለዎ። አዚ ማለት ምስክርነት ፖሊስ ንባዕሉ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ መርትዖ ኢዩ ዝኸውን። ከምኡ
ስለዝኾነ ከኣ ንስኻ ብወገንካ ኩሉ ዝከኣል መርትዖታት ኢዩ ዝኸውን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ ንስኻ ብወገንካ ኩሉ ዝከኣል መርትዖታት
ከም ቪድዮ ዝኣመሰለ ክትአክብ ኣገዳሲ ኢዩ። ብዝተኻአለ መጠን ቀዋሚ ዝኾነ ሕክምና ግበር።
ናይ ገበን ግዳይ ምስ ዝኸውን ናበይ ክኸይድ ኣለኒ፣
ፖሊስ መርመራ ይገብሩ፣ ግን ከኣ ድሕነት ህዝቢ ይሕልዉ። ናይ ገበን ግዳይ አንተድኣ ኮንካ ብፍላይ ስርቂ አንተኾይኑ ናብ መደበር
ፖሊስ ከይድካ ኩነታትካ ክትገልጸሎም ትኽአል ኢኻ።
ኣብ ጀኔቫ ዘሎ LAVI ማአከል ምኽር ግዳያት ገበን ብምኻድ ክትረኽቦም ትኽአል ኢኻ። ቁጽሪ ቴሌፎኖምን ኣድራሾኦምን ኣብ ታሕቲ
ክትረኽቦ ኢኻ። አዚ ማአከል አዚ ስነ ልቦናዊ፣ ሕጋዊ፣ ማሕበራዊ፣ ሕክምናዊ ወይ ንዋታው ሓገዛት ክትገብረልካ ይኽአል አዩ። አቲ
ማአከል ኣብ ኩሉ ናይቲ ናይ ገበን ክሲ (ንኣብነት ጥርዓን) ንክትገብሮ ምክትታትል ውሕስነት ክገብረልካ ይኽአል ኢዩ።
ካብቲ ኮምሽን ናይቲ ገበን ጥርዓን ከተቕርብ ናይ ስለስተ ወርሒ ግዜ ከምዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ። ኣብ መደበር ፖሊስ ብምኻድ
ጥርዓን ከተቕርብ ኣይትግደድን ኢኻ። ጥርዓንካ ኣብ MP ኢዩ ዝኸውን።
አቲ ጥርዓን ብቓል ወይ ብጽሑፍ ክኸውን ይኽአል ኢዩ። ብቓል አንተኾይኑ ኣብ ጸብጻብ ክጸሓፍ ኣለዎ።

→ ተግባራዊ ምኽሪ
ነዞም ናይ ቃላት መስርሕ ብጥንቃቐ ኣንበቦም ሓደ ቅዳሕ ወሲድካ ኩሉ አቲ ዝተጻሕፈ ብኣኻ ዝተባህለ ምኻኑ ከኣ ኣረጋግጽ።

መሰል ኣብ ቅድሚ ፖሊስ
ኣገደስቲ ኣድራሻታት
Pንትሕቲ ዕድመ መንእሰያት (MNA/RMNA) ዝሕግዝ ናይ ሕጊ ሰደቓ (ብናጻ ፣ ብዘይ ቆጸራ) ፣ ኣድራሻ - Rue des Amis
6
ሲሉር (SILURE) ናይ ሕጊ ሰደቓ - (ብናጻ ፣ ቀዳም ብዘይ ቆጸራ) ፣ ኣድራሻ - Sentiers des Saules 3 ፣
pjsilure@protonmail.com
ናይ ተምሃሮ ናይ ሕጊ ሰደቓ - (ብናጻ፣ ብቆጸራ) ፣ info@pje-ge.ch
ፕለንፓሌ (Plainpalais) ናይ ሕጊ ሰደቓ - (ብቆጸራ) ፣ ኣድራሻ - Boulevard Georges-Favon 13፣ info@pjplainpalais.ch ፣ ቁጽሪ ቴሌፎን +41 22 502 76 56
ዓመጽ ንዘጋጠሞም ሰባት ሓገዝ ዝህብ ማእከል (LAVI) - ኣድራሻ - Boulevard de Saint Georges 72፣ ቁጽሪ ቴሌፎን
+41 22 320 01 02

