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Tigrinya | ትግርኛ

እንተተኣሲርካ
ከምዚ ግበር

ሕያዋይ ኩን

ከምዚ ግበር

ሕጋዊ ፍቓድ ኣብዘለዎ ህንጻ/ግቢ እንተዀንካ፣ ሽምካ፣ ኣድራሻኻ (ከምኡውን ዕድመኻ) ሃብ።

ከምዚ ግበር

ካብቲ መደብር ፖሊስ ናብ ጠበቓ ወይ ናብ ሓላፊነት ክወስድ ዝኽእል ዓብይ ሰብ ሰልኪ ክትድውል
ሕተት። (ዕድሜኻ ትሕቲ 17 ዓመት እንተኾይኑ፣ ከምዚ ስልኪ ምድዋል መሰልካ እዩ። ዕድሜኻ 18ን
ካብኡ ንላዕሊን እንተኾይኑ፣ እቲ ፖሊስ ብውሱን ምኽንያታት ን 4 ሰዓታት ዝኣክል መሰልካ ክዓግቶ
ይኽእል እዩ)።

ከምዚ ግበር

ጠበቓኻ እስካዕ ተዛርብ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ከምዘይትምልስ ብግልጺ ኣፍልጥ።

ከምዚ ግበር

ብዋሕስ ንኽትወጽእ ሕተት (ተኣሲርካ እንተዀንካ) ።

ከምዚ ኣይትግበር

ዘይእሩም ምዃን

ከምዚ ኣይትግበር

ማእሰርቲ ምቅዋም

ከምዚ ኣይትግበር

ንጠበቓ ከየዛረብካ ብዝኾነ ነገር ገበነኛ እየ ኢልካ ምእማን – አብ ቤት ፍርድ ክትበጽሕ ከለኻ ነቲ ተረኛ
ጠበቓ ንኽተዛርቦ ሕተት። ከምመማረጺ ድማ፣ ናብ HCLS ብ 6223 2500 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት
ደውል።

እንተተሓቲትካ

ዝኾነ ሓደገኛ እፅ ሒዝካ እንተተረኺብካ ፈልፋሊ እቱ ቀረብ ክትሕብር ግቡእኻ እዩ።

እንተተኣሲርካ
ኣብቀይዲ እንተዘይውዒልካ ናብ ዝኾነ ቦታ ንሕቶ ይኹን ንኻሊእ ምኽንያት ምስ ፖሊስ ክትከይድ ግድን አይኮነን። ካብዚ ፍሉይ
ዝኸውን ናይ ትንፋስ ወይከዓ ናይ ሓደገኛ እፅ መርመራ ክትገብር እንተተሓቲትካ’ዩ። መርመራ አይገብርን እንተኢልካ ፖሊስ
ኣብቀይዲ ከውዕለካ መሰል አለዎ።
መብዛሕቲኡ እዋን ኣብቀይዲ እንተውዒልካ ይንገረካ እዩ። ርግጸኛ እንተዘይኰንካ ነቶም ናይ ፖሊስ ሰብመዘ ሕተት።
ፖሊስ ኣብቀይዲ እንተውዒሉካ ንሕቶ ክዓግተካ መሰል አለዎ። ሕቶኦም ክትመልሰሎም ወይከዓ ቃል ክትህብ የብልካን።
ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ እሞ ቃል ክትህብ ምርጫኻ እንተኾይኑ፣ ናጻ ዝኾነ ሰብ ክህሉ የድሊ፤ እዚ ውልቀሰብ
ድማ መን ወይከዓ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ከምዘለዎ ክትመርጽ ትኽእል፣ ንኣብነት ጠበቓ፣ ምስ መናእሰይ ዝሰርሕ ሰብ ወይ
ወላዲ።
ፖሊስ እንተዘይፈቲሑካ፣ ናብቀይዲ ምስተወሰድካ ብዝተኽኣለ ቅልጣፈ ናብ ሕጊ ወይ ቤት ፍርዲ ከቅርቡኻ ግድን እዩ።
ኣብ እዋን ማእሰርቲ እዛ ካርድ እዚኣ አይትሃቦም

Hobart Community Legal Service
166 Macquarie Street
Hobart Tasmania 7000
ስልኪ ቁ: (03) 6223 2500

Hobart Community Legal Service
Covehill Fair Shopping Centre
Bridgewater Tasmania 7030
ስልኪ ቁ: (03) 6263 4755
Migrant Resource Centre Tasmania
Level 2, 1A Anfield St Glenorchy
Tasmania 7010
ስልኪ ቁ: (03) 6221 0999

