AMHARIC
ኣጠቃላይ ምክር
ኖርዘምብርያ ፖሊስ፡ ወደ ሰሜን ምስራቅ እንግሊዝ እንኳን በደህና መጣቹህ ማለት ይወዳል።
ፖሊስ እናንተን ለመርዳት እና ፡ ከተቻለም ከማንኛውም ወንጀል እና ዘረኝነት ጥቃት
እንዲጠብቃቹህ እየሰሩ ናቸው።
ህግ በተገቢ እና በጥብቅ እንዲከበር፣ ወንጀል እንዳይፈጸም መከልከል፣ ህግን የጣሱ ወደ ፍርድ
ማቅረብ፣ ረብሻ ወይም ብጥብጥ እንዳይፈጠር መከላከል እና ህብረተሰብን ማጽናናት እና
መርዳት ግዴታ ኣለን።
ኖርዘምብርያ ፖሊስ የምያስፈራ ምንም ነገር የለም፡ ፖሊስ መኮንኖቻችን ከ ፍራት ምክንያት
ወይም ኣድልዎ እና በእውቀት ላይ ያልተመሰረተ ሀሳብን መሰረት በማድረግ የሌሎችን መብት
የሚጥሱ ኣይደሉም።

ፖሊስ መጥራት

ማንኛውም ግዜ እና ሰዓት ፖሊስ ጣብያ በ ኣካል መጥተው ወይም ስልክ በመደወል ሪፖርት
ማድረግ ይችላሉ።
በሚያስቸኩል ሁኔታ 999 በመደወል ፖሊስ ይጥሩ።
የእንግሊዘኛ ቋንቓ ችገር ካለባቸው ኣስተርጓሚ
ማንኛውምፖሊስ ጉዳይ መናገር ይችላሉ።

ማቅረብ ኣንችላለን፡

በኣስተርጓሚ

ሁኔታው የማያስቸኩል ከሆነ ፖሊስ ጣብያ በኣካል መምጣት ይችላሉ ወይም 101 ደውለው ፖሊስ
ያናግር ወይም በኢንተርነት www.northumbria.police.uk ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ።

የጥላቻ ድርጊት ኣደጋ

የጥል ድርጊት ኣደጋ የሚባለው ማንኛውም ኣደጋ ባላቸው የሃይማኖት፣ ዘር፣ ወሲባዊነት
(sexuality)፣ የጾታ ማንነት ወይም ጉድለት (gender identity or disability) ምክንያት
በማድረግ የሚፈጸመው ኣደጋ ነው።
ከማንነታቸው ምክንያት የተነሳ ያጋጠመ ማንኛውም ኣደጋ ወይም ስቃይ ወደ ፖሊስ ሪፖርት
እንዲያደርጉ እናበረታታለን፡ እኛም ከሌሎች ከኛ ኣብረው በመሆን የሚሰሩ ድርጅቶች፡ ምክር እና
እርዳታ እንሰጣቸዋለን።
ኖርዘምብርያ ፖሊስ እነኝህ የጥላቻ ኣደጋዎች በግለሰብ እና ህብረተሰብ የሚፈጥሩት ተጽዕኖ
በደንብ በመረዳት በጠና እንደሚይዘው ያሳውቃል።
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ወንጀል
ሰሜን ምስራቅ በኣጠቃላይ ለመኖር እና ስራ ለመስራት የሚያስተማምን ነው፡ ነገር ግን
የወንጀል ጥቃት ከደረሳቸው ወደ ፖሊስ ያመለክቱ፡ ኖርዘምብርያ ፖሊስ የተመለከተ ጉዳይ በጠና
ተመልክተው ወንጀሉን እንደሚመረምሩትና እርዳታ እንደሚሰጡዋቸው ማረጋገጥ እንወዳላን።

ጉዳዩን ተጀምሮ እንኪያልቅ ድረስ ኣንተ ወንጀለኛ ኣደለህም እና እንደ ንጹህ ሰው ነው
የምትቆጠረው ምክንያቱም የወንጀል ጥቃት የደረሰው ሰው ነህ።

የተለመዱ የወንጀል ጥቃቶች
እንግሊዝ ኣገር ውስጥ ከዚህ በታች የተጻፉ ነገሮችን ማድረግ ወንጀል መፈጸም ይቆጠራል፡
ሌላ ሰው ሳይፈቅድ ግብረ ሰጋ ግንኙነት መፈጸም - ተፈላጊነት የሌለው ኣካላዊ ንክኪ
ጭምር
ወንድ ከማንኛውም ከ 16 እድሜ በታች ከሆነ ሰው፡ ፍቃደኛ ቢሆንም፡ ግብረ ስጋ
ግንኙነት መፈጸም
እንደ ቢላዋ፣ የጦች መሳርያ ወይም ማንኛውም ሌላ ነገር ሌላ ሰው ጉዳት ለማድረስ
ልንጠቀምበት የምንችል ነገር ይዘው መገኘት
ህገ ወጥ መድኋኒት/ድራግ መጠቀም ወይም ይዘው መገኘት፡ ካነቢስ ጭምር
ከ ስነ-ስርዓት ውጭ ጻባይ እንደ ሰው ማስፈራራት እና መጥፎ ስድብ የሆነ ቃላት
መጠቀም
ማንኛውም ኣይነት ኋይል በሌላ ሰው መተቀም
ያለ የፍቃድ ወረቀት/ላይሰንስ፣ ኢንሹራንስ ወይም ቀረጥ ፍቃድ ወረቀት፡ መኪና
መንዳት በህዝባዊ መንገድ።
ኣልኮል ወይም የተከለከለ መድኋኒት/ድራግ ወስዶ መኪና መንዳት ወይም መኪና
በህዝባዊ መንገብ መኪና ይዞ መገኘት
ማንኛውም የሌላ ሰው እቃ ያለፍቃድ መውሰድ
ፖሊስ መኮንኖች መንገድ ላይ ኣቁመው የመፈተሽ መብት ኣላቸው፡ ማንኛውም የጦር መሳርያ
ወይም የተከለከሉ ወይም የተሰረቁ እቃዎች ይዘዋል ብለው በሚጠረጥሩበት ግዜ
ህግ ጥሰው ከታሰሩ ወደ ፖሊስ ጣብያ ይወሰዳሉ፡ ምክር ከ ጠበቃ መጠየቅ እና ኣስተርጓሚ
የመጥራት (እንግሊዘኛ ቋንቓ የመረዳት ችግር ካለ) መብት ኣለባቸው።
ወንጀል እንዲቀንስ እንዲያጉዝን ከፈለጉ፡
ራሳቸው፣ ጎረበታቸው እና ቤታቸው ለመከላከል ተገቢ እርምጃ ይውሰዱ
ወንጀል ሲፈጸም ካዩ ወይም የሆነ የሚያስጠራጥር ነገር ካዩ እባካቸው ይንገሩን

ፖሊስ እዚህ ኣገር ያሉ እናንተን ለመርዳት እና ለመደገፍ መሆኑን ኣትርሱ
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