
Våga Värna
(ንምንክብኻብ ደፋር)!

- ሰብኣዊ ስግኣት

Älvkarlebyhus, Älvkarleby ከተማ 
ምምሕዳር፣ ፖሊስን Sauveraን ብሓባር 

ብምትሕብባር ኣብ ጥቡቕ ዝምድናታት ዝፍጸም 
ዓመጽን ከም ብጾት ደቂ ሰባትን ጎረባብትን ንዕኡ 

ንምክልኻል እንታይ ክንገብር ከም እንኽእልን 
ብርሃን ሂቦም ኣለዉ።

Tigrinja



እቲ ዕላማ Våga Värna (ንምንክብኻብ ደፋር) ምዃን እዩ! ኣብ ነዊሕ ግዜ ኩሉ ኣብቲ ከተማ 
ምምሓዳር ዘሎ ዜጋ ዝፈልጦ ነገር ክኸውን ይግባእ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ሰብ ዓመጽ ይበጽሖ ኣሎ 
ዝብል ጥርጣረ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ናይ ነበርቲ ናይቲ ከተማ ምምሕዳር ኣረኣእያ፣ ኣተሓሳስባ፣ 
ኣቀራርባ ስጉምቲ ይድልድል።

እቲ ዕላማ ክኣ ብሕታዊ ኣካረይቲ ገዛውቲ፣ ማሕበራት ኣባይቲ፣ ወነንቲ ገዛውትን ካልኦት 
ኣብቲ ከተማ ምምሕዳር ዝንቀሳቐሱ ተዋሳእትን ብምስታፍ ብድሕሪ እቲ ተግባሮም ደው ክብሉ 
ምግባር እዩ።

ናይ Våga Värna (ንምንክብኻብ ደፋር) ኣካል ክንከውን ዝመረጽናሉ ካብ
Östahmmarshem ዝተወስደ ተበግሶ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣምር ንሰርሕ ዝያዳ ከተማ 
ምምሕዳር ስለ ዝኾንና፣ ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ተስፋ ንገብር። ብሓባር ለውጢ ክንመጽእ ንኽእል 
ኢና!

ኣብ alvkarlebyhus.seን alvkarleby.seን ብዛዕባ እቲ ምልዕዓል ዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ 
ኢኹም ከምኡ’ውን ከምኡ ዝበለ ኣድላዪ እንተኾይኑ ዝበለጸ ሓበሬታን ሓገዝን ንምርካብ 
ኣቲኹም ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም።

ከም ነባሪ ኣብ ብሎክ ፍላታት መጠን፣ ሓደ ሰብ ግብረ መልሲ ክትህቡ ዝገብሩኹም ነገራት 
ክሰምዕን ክርኢን ይኽእል እዩ።

ሓደ ሰብ ኣብ መንገዲ ጉድኣት ከምዘሎ እንተጠርጢርኩም ስጉምቲ ክትወስዱ ክንላቦ ንደሊ። 
ሓደ ሰብ ኣብ መንገዲ ጉድኣት ከምዘሎ ምሉእ ብምሉእ ርግጸኛ ክትኾኑ ኣየድልየኩምን እዩ፣ 
እቲ ጉዳይ እዚ ምዃኑ ምጥርጣር እኹል እዩ።

ቀጻሊ ገበን ወይ ሓደጋ ከምዘሎ ጥርጣረ እንተሃልዩ፣ ን ፖሊስ ብ 112ክትረኽቡ ድሕር 
ኣይትበሉ።
ገበን ይፍጸም ኣሎ ድዩ ኣይፍጸምን ንዝብል ርግጸኛታት እንተዘይኮንኩም፣ ናብ
Sauvera ህጹጽ ጻውዒት ማእኸል ብ 026-420 36 50 ክትድውሉ ትኽእሉ 
ኢኹም። ኣድላይ እንተኾይኑ ምስ ሰበስልጣን ፖሊስ ብቐጥታ ይራኸቡ እዮም።

ስምኩም ክትገልጹ ኣየድልየኩምን እዩ፣ ኮይኑ ግን ካብ ስምዒት ውሽጥኻ ስጉምቲ ክትወስድ 
ኣገዳሲ እዩ፣ ህይወት ከድሕን ይኽእል እዩ!

Våga Värna 
(ንምንክብኻብ ደፋር)!

ኣብ ጥቡቕ ዝምድናታት ብዛዕባ ዓመጽ 
ፍልጠትን ንቕሓትን ንምዝርጋሕ ዝዓለመ 

እዩ። ነዚ ድማ  ነቲ ተበግሶ ርኡይ 
ብምግባርን ብዝተፈላለየ

ንጥፈታትን ንገብሮ።

ጠቐምቲ ስልኪ ቁጽርታት

ፖሊስ 112
Sauvera 026-420 36 50
ኣገልግሎት ማሕበራዊ
ድሕነት 026-83 000
ማሕበራዊ ህጹጽ ኣገልግሎት 018-15 50 00
Älvkarlebyhus 026-420 36 50
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
መዕቖቢ ደቂ ኣንስትዮ
Liljan 0293-100 22
Bris (መሰል ህጻናት ኣብ
ሕብረተሰብ) 116 111
Välj att sluta
(ንክተቋርጹ ነዚ ምረጹ) 020-555 666
መስመር ሓገዝ Somaya 020-81 82 83

ኣብ ሕብረተሰብ ንስኹም፣ ዘመድ 
ወይ ጎረቤት ሓገዝ ወይ ደገፍ እንተድኣ 
ኣድልዩኩም ናብኦም ክትምለሰሎም 
እትኽእል ብዙሓት ተዋሳእቲ ኣለዉ።

ኣብ 2021፣ ኣብ ስዊድን ግዳይን 
ወንጀለኛን መጻምድቲ ዝምድና 
ዝነበሮም 19 ጉዳያት ቀታሊ ሓይሊ 
ተፈጺሞም።

ኣብ 2021 ካብ ኩሎም ቀታሊ ሓይሊ 
ዝተፈጸሙ ገበናት 17% ኣብ ርክብ 
መጻምድቲ እዮም ነይሮም።

መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጣዊ ዝምድናታት 
ዝፍጸም ዓመጽ ናብ ሰበስልጣን ፖሊስ 
ኣይሕበርን እዩ። ካብዚ ርብዒ ጥራይ 
እዩ ሪፖርት ዝግበር።

ምንጪ፦ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ምክልኻል ገበን 
ስዊድን፡ bra.se ብብዙሓት ቋንቋታት ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነቲ QR ኮድ ስካን ግበርዎ



ብምትሕብባር ምስ

ኣካላዊ ዓመጽ
ምድፋእ፣ ምጉሳጥ፣ ምርጋጽ፣ ምሕናቕ፣ ፈተነ ምዕፋን፣ ብመሳርሒታት ወይ ኣጽዋር ምውቃዕ።

ጾታዊ ዓመጽ
ዘይተደለየ ምትንኻፍ፣ ጾታዊ ተግባራት ክትፍጽም ወይ ክተተግብር ምግዳድ፣ ምዕማጽ፣ ዝተፈላለየ 
ዓይነት ጾታዊ ተግባራት ምምስካር።

ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓመጽ
ምግላል፣ ቃላዊ ጸርፊ፣ ስምዒታዊ ምጽላም፣ ምሕፋር።

ንዋታዊ ዓመጽ
ንዋታዊ ዕንወት- እቲ ገበነኛ ኣብቲ ገዛ ዝርከቡ ኣቑሑት ገዛን ካልእ ነገራትን ይሰብር። እቲ ተቓላዓይ ሰብ 
ንባዕሉ ፍሉይ ኣገዳስነት ዘለዎ ንብረት ክሰብር እውን ክግደድ ይኽእል እዩ። ዓመጽ ኣብ እንስሳ ዘቤት 
እውን ቀጥታ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኢኮኖሚያዊ ዓመጽ
ምቁጽጻር ፋይናንስ ስድራቤት፣ ናይ ካልእ ሰብ ክረዲት ካርድ ምምንዛዕ፣ ወጻኢታት ክትሕብር 
ምግዳድ፣ ዓመጽ ንኸይፍጠር ገንዘብ ክትልቃሕ ምግዳድ፣ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣታዊ ንኽኽልከሉ ስራሕ 
ደው ከብሉ ምግዳድ።

ስዉር ዓመጽ
ስዉር ዓመጽ፣ ቀጻሊ ፍርሒ ወይ ስግኣት ዓመጽ ከምዘሎ ዘመልክት እዩ። ኣብ ኣቃውማን መግለጺ 
ኣካላትን ናይቲ ገበነኛ ዝግለጽ፣ ፍርሒ ዝፈጥርን ከም ስግኣት ወይ መዘኻኸሪ ናይ ቅድሚ ሕጂ 
ተመኩሮታት ዓመጽ ዝውሰድን ሕርቃን ወይ ምጥቃዕ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ሸለልትነት
እቲ ግዳይ ኣብቲ ገበነኛ ዝያዳ ጽግዕተኛ ንምግባር፣ ኣገደስቲ ሓገዛት ኣብ ምግቢ፣ ጽሬት ወይ መድሓኒት 
ዝግበር ሓገዝ ምኽልካል ወይ ኮነይ ኢልካ ምጥፋእ።


