Tigrinya

ሓበሬታ

ኖርዝምበርያ ፖሊስ አንቃዕ ደሓን መጻኹም ን ኖርዝ ኢስት አንግላንድ ይብል። ከም ፖሊስ መጠን ንዓኻ ክንሒጊዝ
ኢዩ ዕማምና።
ኢዚ ዚስዕብ ሓገዝ ከምዘልዎ ኪንሕብር ንፈቱ።
ካብ ዘተፈላለየ ገበናትን ናይ ዓሌታዊነት ተነጽሎን ምስ ዘጋጥም ብ ዝተኻኣለ መጠን ነቲ ገበን ምዕጋት።
ሓላፊነትና ዲማ ነዚ ዚስዕብ የጠቃልል :ልዕልና ሕጊ ብ ቂንዕናን ብጺኑዕ ከነኽብሮ፥ ገበን ምግታእ፥ ን ሒጊ ዝጣሓሱ ኣብ ቀይዲ ምእታው፥ ሰላም ምሒላውን
ምዕቃቡን፥ ምሒጋዚን ምትእምማንን ንማሕበረ ሰብ።ካብ ኖርዝምበሪያ ፖሊስ ዋላ ሓደ ነገር ዘፍርሕ የብልካን። ኣባልትና
ንዕማሞም ብዘይ ፍርሒ፥ኣድልዎ፥ ንመሰል ሰብ ናይ ካልኦት ዘይ ቲንኪፍ ኢዮም ዝዓዩ።
ከመይ ጌርካ ፖሊስ ትሕብር
ባኣካል ኣብ መደበር መጺኻ ወይ ካኣ ብ ቴሌፎን ኣገልግሎት ናይ ተሌፎን ኩፍት ኢዩ 24 ሳዓት።
ህጹጽ ሚስ ዝኸዉን ጉዳይካ ካኣ ብ 999 ደዊልካ ፖሊስ ኢልካ ርኸበና።
ናይ ቓንቓ ጸገም ምስ ዚህልወካ ኻኣ ተርጟማይ ኩንጽውዓልካ ኢና።
ህጹጽ ምስ ዘይከዉን ጊን ብ ኣካል ናብ መደበር ፖሊስ ብምምጻእ ወይ ካኣ 111 ብምድዋል ወይ ካኣ ኣብ ዌብ
ሳይትና ከምዚ ኢልኩም ብምአታዉ www.northmburiapolice.co.uk ክትረኽቡና ትኽእሉ።
ናይ ጽልኢ ኹነት
ናይ ጺልኢ ኩነት ማለት ዚኮነ ሰብ በደል ሚስ ዚፊጺም ወይ ብሃይማኖትካ ወይ ብዓሌትካ ወይ ብጾታኻ ወይ ብጾታዊ
መኒነትካ ወይ ካኣ ብ ሲንኪልናኻ ኢዩ።
ከምዚ ዝኣመሰለ ሽጊር ሚስ ዘጟንፍ ቐጥታ ኪትሒብረና ነተባብዕ። ምስ ናትና መሻርክቲ ትካላት ኮንና ድማ ሓገዚን
ሚኽሪን ኪንበካ ኢና። ኖርዝምበሪያ ፖሊስ ነዚ ጉዳይ ኢዚ ብ ዕቱብ ኢዩ ዚሕዞ ሚክናይቱ ኢዚ ዖይነት ገበን ኢዚ ኣብ
ውልቀ ሰብን ማሕበረሰብን ዘምጾ ሲምብራት ሒማቅ ስለ ዚኾነ።
ገበን
ብሓፈሻ ኖርዝ ኢስት ኢንግልንድ ዉሑስ ቦታ ኢዪ ኪትሰርሒን ኪትነብርን። ኮይኑ ጊን ጊዳይ ናይ ገበን ሚስ ትኸዉን
ኣገዳሲ ኢዩ ንፖሊስ ኪትሕብር። ኖርዝምበርያ ፖሊስ ጉዳይካ ብጥብቂ ሒዙ ነቲ ገበን ከጻርዮን ክምርምሮን ኢዩ ነቲ
ገበን ኪሳብ መደምደምቱኡ። ከም ጊዳይ ናይ ገበን መጠን ንስኻ ኒጹህ ስለ ዚኾንካ ድማ ኪትሒብሐብ ኢኻ።
ልሙድ ገበናዊ በደል
ኣብ ብርጣንያ በደል ኢዩ ነዞም ዚስዕቡ ምስትፍጽም፡
* ብዘይ ፍቶት ናይ ካልኣይካ ጾታዊ ሪክብ ምፍጻም ኢዚ ድማ (ዘይተደለየ ኣካላዊ ምትኒኻፋት ሓዊስካ)
* ወዲ ተባዓታይ ጾታዊ ርኪብ ሚስ ዚኮነ ትሕቲ 16 ዓመት ምስ ዚፍጽም፡ዋላ ኢቲ ትሕቲ ዕድመ ተፈተወ
* ካራ ፡ ኣጽዋርን ተመሳሰሊ በላሕቲ ነገራትን ንሰብ ዚጎድእ ሚስ ዚሕዝ
* ምጥቃምን ምሓዚን ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ካናቢስ ሓዊስካ
* ንሰብ ምጺራፊን ምፍርራህን ምዝላፍን
* ኣብ ነንሕድካ ምርጻም
* መኪና ምዝዋር ብዚይ መምርሒ ፍቓድ ፡ ናይ መድሒን ምስክር፡ናይ ቀረጽ ልቸንሳ፡ናይ ፈተና ልቸንሳ
* መስተ ወይ ከኣ ሓሽሽ ወሲድካ ምዝዋር
* ዚኮነ ዓይነት ንብረት ብዘይ ፊቃድ ምውሳድ
ዚተሰረቀ ንብረት ይኹን ኩልኩል ኣቂሓ ወይ ካኣ ኣጽዋር ኣለካ ኢሉ ምስ ዝኣምን ፖሊስ ደው ኣቢሉ ኪሓተካን
ክፍትሸካን መሰል ኣለዎ።
እንድሕር በደል ፈጸምካ ንቤት ማአሰርቲ ኢኻ ትኸይድ ኣብኡ ድማ መሰል ኣለካ ጠበቃ ኪትዛረብ ትኽአል ኢኻ ናይ
ቛንቛ ጸገም ምስ ዝህሉ ካኣ ቶርጋማይ ኪመጻካ ኪትሓትት ትኸአል ኢኻ።
ገበን ብመጠኑ ኪትንኪ ትከእል ኢኻ በዞም ዝሰዕቡ ኣገባባት፡
* ፍትሓዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ን ነብሲኻ ፡ ንጎረቤትካን ንገዛኻን ንምኪልኻል
* ዚኾነ ገበን ምስ ትርኢ ወይ ክኣ ዘጠራጥር ባህርያት ምስ ትዕዘብ
ዘክር ፖሊስ ኣብዚ ዓዲ ክሕጉዝኻን ኪድጉፉኻን ምዃኖም።

•

