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ምኽንሻብ ፍረነብሲ ደቂ ኣንስትዮ (ኤፍ ጂ ኤም)
ኣብ ልዕሊ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዩ ከቢድ
ጉድኣት ጥዕና ዘውርድ ንቖልዑት ዘጋጥም ግፍዕን
ከቢድ ጉድኣት ዘውርድን ልምዳዊ ተግባር እዩ።
ብሰንኪ ናይቲ ተግባር ቀጥታዊ ውጽኢት ዝፈስስ
ደም ወይ ርኽሰት ገለ ዝሞታ ኣዋልድ ኣለዋ እየን።
ኤፍ ጂ ኤም ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ሕርሲ
ኣጸጋሚ ኮይኑ ክረኽብኦ ይኽእላ እየን፣ ከምኡ`ውን
ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ስነ ኣእምሮ መጉዳእቲ
ከጋጥመን ይኽእል እዩ።
እዚ ቃል ዘገልግሎ: ናብ ወጻኢ ሃገር ክትከዳ
ከለኽን ነዚ ቃል ሒዝክንኦ ክትከዳ ይግባእ።
ንቤተሰብክን ከተርእይውኦም ትኽእላ ኢኽን።
እዚ፣ ኤፍ ጂ ኤም ኣብ ዩከይ ገበነኛ ኮይኑ
ንዝተረኽበ ዝኾነ ሰብ ክሳብ ናይ 14 ዓመት
ማእሰርቲ ከስዕብ ዝኽእል ከቢድ ተግባር ገበን
ምዃኑ ዘነጽር እዩ። ወለድኽን፣ ወይ ዝኾነ
ዝኣልየክን ሰብ ኤፍ ጂ ኤም ንኸየጋጥመክን
ከይተካላኸሉልክን እንተተሪፎም፣ ገበን
ከምዝፈጸሙ ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ እዮም።

ነዚ ቃል ኣብ ደሓን ዝኾነ ቦታ ኣቐምጥኦ: ኩሉ ግዜ
ክትሕዝኦ ይግባእ – ብፍላይ ከኣ ናብ ወጻኢ ሃገር
ክትከዳ ከለኽን።
ኤፍ ጂ ኤም እንታይ ማለት እዩ: ኤፍ ጂ ኤም ናይ
ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ፍረነብሲ ናይ ወጻኢ ክፋል
ብዘይ ናይ ሕክምና ምኽንያት ዝጉድኣሉ ወይ
መልክዑ ዝቕይር ተግባር እዩ። ሓድሓደ ግዜ
ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ‘ሱና’ ተባሂሉ ይጽዋዕ
እዩ።

ናይ ዩከይ ሕጊ: ኤፍ ጂ ኤም ኣብ ዩከይ ገበን እዩ1።
• ሓንቲ ሰብ ኤፍ ጂ ኤም ክፍጸመላ ወላ ናብ
ወጻኢ ሃገር እንተተወሰደት፣ እቲ ናይ ጉድኣት
ተግባር ዝተፈጸሞ ብናይ ዩከይ ዜጋ ወይ
ተቐማጢ እንተኾይኑ ኣብ ዩከይ ከም ገበን እዩ
ዝቑጸር።
• ከምኡ`ውን ሓደ ናይ ዩከይ ዜጋ ወይ ተቐማጢ
ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ዩከይ ዜጋ ወይ
ተቐማጢት ኣብ ወጻኢ ሃገር ኤፍ ጂ ኤም
ክፍጽመላ ንሓደ ናይ ዩከይ ዜጋ ወይ ተቐማጢ
ዘይኮነ ሰብ እንተሓጊዙዎ ወይ እንተምጺሉ
ከም ገበን እዩ ዝቑጸር።
1 ኣብ ኢንግላንድ፣ ወይልስ ከምኡ`ውን ሰሜናዊ
ኣየርላንድ እቲ ልምዲ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል
ፍረነብሲ ዝጉድኣሉ ወይ መልክዑ ዝቕይር ተግባር
ኣዋጅ 2003 ዘይሕጋዊ ዝተገብረ እዩ። ኣብ ስኮትላንድ
ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ፍረነብሲ ዝጉድኣሉ ወይ
መልክዑ ዝቕይር ተግባር ዝእግድ ኣዋጅ (ስኮትላንድ)
2005 ዘይሕጋዊ ዝተገብረ እዩ።

• ኤፍ ጂ ኤም፣ ኣብ ትሕቲ 16 ዕድመ ዘለዋ ጓል
እንተተፈጺሙ፣ ኣብቲ እዋን ናይታ ጓል
ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት ነፍሲወከፎም ገበን
ከምዝፈጸሙ እዮም ዝቑጸሩ2።
መቕጻዕትታት ገበን: ዝኾነ ገበን ኤፍ ጂ ኤም
ፈጺሙ ዝተረኽበ ሰብ – ወይ ካልእ ሰብ ከምኡ
ንኽፍጽም ክሕግዝ ዝተረኽበ ሰብ – ክሳብ ናይ 14
ዓመት ማእሰርቲ፣ ናይ ገንዘብ ክፍሊት መቕጻዕቲ
ወይ ክልቲኡ ክወሃቦ ይኽእል እዩ።
ሓንቲ ጓል ካብ ናይ ኤፍ ጂ ኤም ስግኣት
ከይተኻላኸለላ ተሪፉ ዝተረኽበ ዝኾነ ሰብ ክሳብ
ናይ 7 ዓመት ማእሰርቲ፣ ናይ ገንዘብ ክፍሊት
መቕጻዕቲ ወይ ክልቲኡ ክወሃቦ ይኽእል እዩ።

2 ኣብ ኢንግላንድ፣ ወይልስ ከምኡ`ውን ሰሜናዊ
ኣየርላንድ።

ሓገዝን ድጋፍን: እዚ ንዓኽን ወይ ንትፈልጥኣ ሰብ፣
ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብል ዘታሓሳስበክን ነገር
እንተሎ፣ ምስጢራውነቱ ብዝተዓቀበ መንገዲ፣
ንመምህር፣ ንሓኪም፣ ንናይ ቤት ትምህርቲ ነርስ፣
ንማሕበራዊ ሰራሕተኛ፣ ንኣባል ፖሊስ ወይ ንዝኾነ
ናይ ጥዕና፣ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ማሕበራዊ
ክንክን በዓል ሙያ ከተዛርባ ትኽእላ ኢኽን። ሓገዝ፣
ድጋፍን ሓለዋን ክገብሩልክን ይኽእሉ እዮም። ናይ
ኤፍ ጂ ኤም ገበን እንተጋጢምክን እሞ ኸኣ ንፖሊስ
እንተሓቢርክን፣ እቲ ገበን ተጌሩ ዝብል ክሲ ካብ
ዝቐረበሉ እዋን ጀሚሩ ንሙሉእ ሂወትክን ስምክን
ግልጺ ኣይክግበርን እዩ። እዚ ኸኣ፣ ወላኳ እቲ
ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እንተዘይቀረበ፣ ኤፍ ጂ ኤም
ከምዘጋጠመክን ክገልጽ ዝኽእል ዝኾነ ሓበሬታ
ኣይክሕተምን እዩ ማለት እዩ።

ኣብ ዩከይ እንተለኽን፣ ኮይኑ`ግን ኤፍ ጂ ኤም
ክፍጸመልክን ናብ ወጻኢ ሃገር ክትውሰዳሉ ትኽእላ
ዘተሓሳስበክን ነገር እንተሎ ናብ ፖሊስ ብቑጽሪ
999 ደውላ።
ኣብ ወጻኢ ሃገር ኮይንክን ሓገዝ ወይ ምኽሪ
ምስዘድልየክን ናብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢን
ኮሞንወልዝን +44 (0) 20 7008 1500 ደውላ
ከምኡ`ውን ሓገዝን ድጋፍን ካብ ዝኽተል ክትረኽባ
ትኽእላ ኢኽን:
ኤን ኤስ ፒ ሲ ሲ ኤፍ ጂ ኤም ናይ ሓገዝ መስመር:
0800 028 3550
ኢመይል: fgmhelp@nspcc.org.uk

ቻይልድላይን
ቴሌ: 0800 1111
www.childline.org
ኢኳሊቲ ናው
(ኣብ ናይሮቢ፣ ኬንያ ከምኡ`ውን ኣብ ለንደን፣
ዩከይ)
ቴሌ (ለንደን): +44(0) 20-7304 6902
ቴሌ (ናይሮቢ): +254 20-271-9832
www.equalitynow.org
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