Tigrinja

ናይ ቅልውላው ደገፍ ሪንከቢ ሰነ 2020
ክትውከሶ እትኽእል ጽቡቕ ርክባት ዘለዎ
ዕለት 24 ሰነ ተሓዲሱ
እቲ ዞባዊ ምምሕዳር ብሰሉስ ዕለት 16 ሰነ ነቲ ናይ ቅልውላው ደገፍ ኣንጢፉ፡ እዚ ድሕሪ ሓደ 66-ዝዕድመኡ ኣብ ማሕበር
ሂወት ናይ ሪንከቢ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ብጾታዊ ዓመጽ ከምዝተታሕዘ ምስተፈልጠ እዩ።
እቲ ፍሉይ ናይ ቅልውላው ደገፍ ወፍሪ ተወዲኡ እዩ ግን እቶም ናይ ዜጋ ኣሰላሰልቲን እቶም ናይ ሜዳ ተሓጋገዝትን እንድሕር
ተጠቒዕካ ናበይ ክትወክስ ከምዘለካ ሕቶታት፡ ዝተጠቕዐ ሰብ እንድሕር ትፈልጥ ኾይንካ ወይ ሻቕሎት ምስዝስመዓካ ኣብ’ቲ ዞባ
እንዳተንቀሳቐሱ ክምልሱ እዮም።
ናይ ወለዲ ኣማኻሪ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ገዛ ኣብ ሪንከቢን ሁስቢን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 08-508 01 119 ኣብ ናይ ስራሕ
መዓልቲ ካብ ሰ.8.00ቅ.ቀ. ክሳብ- ሰ.4.00ድ.ቀ. ደግፍን መምርሕን ክህብ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ናይ ስራሕ ሰዓታትን በዓላትን ናይ
ማህበራዊ ተረኛ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 08-508 40 000 ገይርካ ርክብ ይግበር።

ብዛዕባ ውላድካ እንታይ ከምዝተመከረ ትሻቐልዲኻ?
•

ናይ ፖሊስ መመልከቲ እንድሕር ውላድካ ብገበን ተጠቒዑ ዝመስለካ ኾይኑ፡ ከም’ዚ ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ ጾታዊ
መጥቃዕቲ፡ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 114 14 ናብ ፖሊስ ደውል (ኣብ ህጹጽ ሓደጋ ኩሉ ግዜ 112 ደውል)።

•

ናይ ስድራ-ቤት ገዛ ደገፍን መምርሕን ክህብ ይኽእል እዩ፡ 08 508 01 119 ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ኣብ መንጎ
ሰ.8ቅ.ቀን ሰ.4ድ.ቀን ደውል።
ድሕሪ ናይ ስራሕ ሰዓታትን በዓላትን በዚ ዝስዕብ ቁ.ስ. 08 508 40 000 ናብ ናይ ማሕበራዊ ተረኛ ደውል።

•

ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንድሕር ብሓደ ቆልዓ ሻቕሎት ተሰሚዑካ ናብ ናይ ማህበራዊ ኣገልግሎት ናይ ቆልዑን
መንእሰያትን መቐበሊ እውን ክትድውል ትኽእል ኢኻ፡ ቁጽሪ ስልኪ 508 01 968።

•

ናይ መንእሰያት መቐበሊ ንትሕቲ 23 ዕድመኦም መንእሰያት። እንድሕር ሻቕሎት ተሰሚዑካ ወይ ብዛዕባ ገለ ነገር
ክትዛረብ ኣድልዩካ ናብ’ቲ ናይ መንእሰያት መቐበሊ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ካብ ሰ.8ቅ.ቀ. ክሳብ- ሰ.4ድ.ቀ. ክትድውል
ትኽእል ኢኻ።
ቁጽሪ ስልኪ፡ 08 123 36020።

•

ናይ ሜዳ ተሓጋገዝቲ እንድሕር ሻቕሎት ዝስመዓካ ኾይኑ ወይ ብዝተጓነፉኻ ነገራት ክትዛረብ ኣድልዩካ ናብ’ዚ ዝስዕብ
ቁ.ስ. 08 508 010 89 ኣብ ሰ.9ቅ.ቀ.- ክሳብ ሰ.5ድ.ቀ. ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ካልኦት ንሕቶታት ክምልሱን ክሕግዙን ዝኽእሉ
እቲ ናይ ቆልዑትካ ማእከል ክሊኒክ ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ውላድካ ጥዕናን ምዕባሌን ክምልስ ይኽእል እዩ። ናይ ቆልዑት ማእከል
ክሊኒክ ሪንከቢ፡ 08-123 399 08፡ ናይ ቆልዑት ማእከል ክሊኒክ ሺስታ፡ 08-123 409 40።
ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ፋልማዊ ክንክን ንክሳብ 18 ዓመቶም ብስ-ነኣእምሮኣዊ ሕማቕ ከምዘልዉ ምልክት ዘልዎም ቆልዑትን
መንእሰያትን ምኽርን ክንክንን ምሃብ።
ሓደ ካብኡ ሺስታ ቡምን/Kista BUMM ኣንዋር ቡምን/Anwar BUMM ኣብ ሺስታ 08-121 495 08።
ፕሪማ የርቫ፡ 08-410 60 710። ናይ ቖልዑን-መንእሰያትን ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ መቐበሊ ኣልዮትን ክንክን ብደረጃ ክኢላ።
ናይ መንእሰያት ተረኛ ኣብ የርቫ ምንዳይ እዩ ስርሑ፡ ኣትኩርኡ ሪንከቢ ኮይኑ፡ ዓርብን ቀዳምን ካብ ሰዓት 2ድ.ቀ. -ክሳብ
ፍርቂ ለይቲ፡ ሰንበት ካብ ሰዓት 2ድ.ቀ. -ክሳብ ሰ.8ምሸት። ናይ የርቫ ናይ መንኣሰያት ተረኛ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ
08-5-8 43 680 ኢኻ ትረኽቦ።

ናይ ደገፍ ማእከል ናብ ብገበን ዝተጠቕዑ ወይ መሰኻኽር ናይ ገበን ዝኾኑ መንእሰያት እዩ ዘተኩር። መንእሰያትን ወለድን
ደጋፊ ዝርርብ ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም፡ ምኽርን ግብራዊ ሓገዝን።
ርክብ፡ 08-508 48 015, stodcentrum.nord@stockholm.se
ብሪስ ናይ ተረኛ ቁጽሪ ስልኪ ንቖልዑት፡ 116 111። እቲ ስልኪ ኣብ መዓልቲ ስራሕ ካብ ሰ.9ቅ.ቀ. -ክሳብ ሰ.12 ፍርቂ
መዓልቲ ከምኡ’ውን ካብ ሰ.2ስ.ቀ. -ክሳብ ሰ.9 ምሸት እዩ ክፉት። ቀዳምን-ሰንበትን ካብ ሰ.2ድ.ቀ. -ክሳብ ሰ.9ምሸት።
ብሪስ ናይ ዓበይቲ ስልኪ ብዛዕባ ቆልዑት፡ 077-150 50 50። እቲ መስመር ኣብ መዓልቲ ስራሕ ካብ ሰ.9ቅ.ቀ. ክሳብ 12 ፍርቂ መዓልቲ እዩ ክፉት።
ብህጻንካ ከለኻ ብጾታዊ መጥቃዕቲ ተጠቒዕካ ነይርካ ዲኻ?
•

ናይ ፖሊስ መመልከቲ እንድሕር ብገበን ተጠቒዕካ ነይርካ፡ ከም ኣብ’ዚ ኩነታት እዚ ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ናብ
ፖሊስ በዚ ቁ.ስ. 114 14 ደውል (ኣብ ህጹጽ ሃደጋ ኩሉ 112 ደውል)። ሓደ ጾታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐልጠፈ
ግዜ ናብ ፖሊስ ምሕባር ጽቡቕ እዩ ግን እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝጓነፍ ነዊሕ ግዜ ሓሊፉ እውን ከተመልክት
ትኽእል ኢኻ።

•

ናይ መንእሰያት መቕበሊ ንዓኻ ትሕቲ 23 ዝዕድመኻ። እንድሕር ሻቕሎት ተሰሚዑካ ወይ ብገለ ነገር ክትዛረብ
ኣድልዩካ ናብ’ቲ ናይ መንእሰያት መቐበሊ ኣብ መዓልቲ ስራሕ ካብ ሰ.8ቅ.ቀ.-ክሳብ ሰ.4ድ.ቀ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ
ስልኪ፡ 08 123 36020 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

•

ክንክን ናይ ምሕታት ፈጺምካ ደንጉየ ኣይበሃልን እዩ። ዋላ እውን እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዘጓንፍ ግዜ ይሕለፍ፡
ክሳብ ቁሩብ ኮይኑ ዝስመዓካ ክንክን ንምሕታት ምጽባይ እውን ደሓን እዩ። ነቶም ናይ ጾታዊ ገበናት
ተመክሮታት ንኸተመስርሖም ፈጺምካ ደንጉየ ኣይበሃልን እዩ። ብዙሓት ኣይደልዩን ወይ ክንክን ንኽሓቱን ብዛዕባ
ናይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ክነግሩን ኣይደፍሩን እዮም፡ ዋላ እቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንሂወቶም ክጸልዎ እንዳቐጸለ
እንከሎ። እንድሕር እቲ ጾታዊ መጥቃዕቲ ንሂወትካ ወይ ነቲ መዓልታዊ መናባብሮኻ ይጸልዎ ከምዘሎ
ኣስተውዒልካ ሓገዝ ክትሓት ኣገዳሲ እዩ።

•

ምስ ናይ ስድራኻ ናይ ሓኪም መቐበሊ ርክብ ግበር ንስኻ ከም ዓብይ ሰብ ብዛዕባ እቲ ብቖልዓኻ ከለኻ
ዝተጓነፈካ ናይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ምእንቲ እቲ ዘድልየካ ሓገዝን ክንክንን ክትወሃብ። እንድሕር እቲ ሽግር ሰፊሕ
ኮይኑ ተራእዩ እቶም ናይ ስድራ-ቤት ናይ ሓኪም መቐበሊታት - ንክኢላ ፍሉይ ገምጋም ክግበር - ናብ ናይ ክኢላ
ክንክን የመሓላልፉኻ። ናይ ስድራ-ቤት ናይ ሓኪም መቐበሊታት ናይ ርክብ ሓበሬታታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ
1177.se ኣሎ።

•

ኣብ’ቲ ናይ ኣውራጃ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ንዓኻ ዝተጠቓዕካ ናይ ደገፍ ዝያዳ ክህባኻ ዝኽእላ ማሕበራት
ሓበሬታን መላገቢታትን ኣሎ።
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/overgrepp-och-sexuellatrakasserier/valdtakt-sexuella-overgrepp-och-andra-sexualbrott/

ብምምሕዳር ዞባ ሪንከቢ-ሺስታ ዝተዳለወ
start.stockholm/rinkeby-kista

