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ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሓለዋ
ንወፈራ ተጠንቀቕ
ፍቑራት ወለድን ሓለይትን
እቲ ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር ዝርከብ ናይ ቈልዑ ዕቝባ ሽርክነት (NYSCP) ንዅሎም እቶም ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር ዝርከቡ
ቈልዑን መንእሰያትን "ስዉር ጕድኣት" ወይ ማህሰይቲ ይወርዶም ከም ዘሎ ዝሕብር ለውጥታት ንቑሓት ክዀኑ
ይሓትቶም ኣሎ። ወለድን ኣለይትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ዕቝባ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኒው ዮርክ ቢ ኣዌር
እተገብረ ሓድሽ ወፈራ ምፍላጦም ሓጋዚ ኢዩ ።

ኣብ ከባቢ እታ ጥቕሲ ዘሎ ዕቝባ እንታይ እዩ ?
ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሓለዋ ነቲ መንእሰያት ካብ ስድራቤቶም ወጻኢ ዘጋጠሞም ከቢድ ጕድኣት ንምርዳእን ምላሽ
ንምሃብን ዚሕግዝ ሜላ እዩ ። እዚ ሜላ እዚ ነቲ ቘልዑ ኣብ ኣብያተ - ትምህርቶም ጕጅለታት መዛኑኦም
ብኢንተርነትን ኣብ ማሕበረሰቦምን ዘለዎም እተፈላለየ ርክብ ኣፍልጦ ዝህብ ኢዩ ።
ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት ሓደገኛ
ዅነታት ከጋጥሞም ይኽእል ኢዩ ። ሓድሓደ ግዜ እቲ ኣብ
ከባቢኡ ዘሎ ሓሳባት ንሓድሕዱ እተተሓሓዘ ስለ ዝዀነ
ቈልዑን መንእሰያትን ብዙሕ ሓደጋታት ከጋጥሞም ይኽእል
ኢዩ።
ብፍላይ መንእሰያት ብዕድመ እናደፋእና ብዝኸዱ መጠን
ካብ ስድራቤቶም ርሒቖም ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ስለ
ዘሕልፉ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ዕቝባ ኣዝዩ ኣድላዪ ኢዩ። ከም
ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ማሕበራዊ መራኸቢታቶምን ምስኡ
ዝተሓሓዝ ዝዀነ ይኹን ጕድኣትን ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ

ነቲ ኣብ ወብ ሳይት NYSCP ዘሎ ስዉር ጕድኣት ብኸመይ ከም እተስተብህለሉ ዝያዳ ኣንብብ ፦
www.safeguardingchildren.co.uk/parents-carers/what-is-hidden-harm
ኒው ዮርክ ብዛዕባ ስዉር ጕድኣት ዚገልጽ ፖድካስት እውን ኣዳልዩ እዩ ።
ብዛዕባ ሓደ ቘልዓ ወይ መንእሰይ ዝዀነ ይኹን ሻቕሎት ብ01609 780780 ከይተፈልጠ ጸብጻብ
ክትህብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር ዝርከብ ናይ ቈልዑ ሽርክነት ዕቝባ ምሃብ
ዝብል ሓድሽ ማእከል ናይ ምዝመዛ ፍልጠት ተጀመረ - Be Aware ።
www.safeguardingchildren.co.uk/beaware

ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር ዝርከብ ናይ ቈልዑ ዕቝባ ሽርክነት ነቲ ሓድሽ ሕምብርቲ ፍልጠት ቢ ኣወር
ብምጅማሩ የሐብኖም ኢዩ ።
ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር ንዝርከብ ምዝመዛ ቈልዑ ንምክልኻልን ንምቍጽጻርን ዝሕግዝ ማእከል ፍልጠት
ኢዩ ። ካብ መጋቢት 2021 ኣትሒዙ ኣብ መላእ ኖርዝ ዮርክሻየር ዝርከቡ ክኢላታት ከም ቀንዲ ምንጪ
ፍልጠትን ሓበሬታን ገይሮም ክጥቀሙሉ ጸኒሖም ኢዮም። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ወብ ሳይት እናሰፍሐ
ብምኻዱ ንመንእሰያት ንወለዲ ንኣለይቶም ዝከናኸንዎም ሰባት ከምኡውን ኣብቲ ኸባቢ ንዝርከቡ
ማሕበረሰባት እተዳለወ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝሓዘ ኢዩ በዚ ኸምዚ ኸኣ ኵላትና ነቲ ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር
ዝግበር ምዝመዛ ቈልዑ ብሓባር ክንዋጽኣሉ ንኽእል ኢና።
እቲ ወብ ሳይት ምስቶም ኣብ ሰሜን ዮርክሻየር ዝርከቡ መንእሰያትን ስድራ ቤታትን ብምምይያጥ
ኢዩ ተሰሪሑ እዚ ድማ እቲ ሓበሬታ ዓቢ ጽልዋ ብዘሕድር መገዲ ከም ዝቕረጽ ዝገብር ኢዩ።
ብፍላይ ንወለድን ንኣለይትን ንመንእሰያትን መጠንቀቕታ ንምሃብ ከምኡውን ብዛዕባ ምዝመዛ
ቘልዑ ኣብ ሓደ ድኳን ሓበሬታ ንምሃብ ተባሂላ ኢያ ተዳልያ
• ምዝመዛ ቘልዑ እንታይ ምዃኑን እንታይ ኪመስል ከም ዚኽእልን ።
• ከም ካውንቲ ላይንስን ብኢንተርነት ዚግበር ምዝመዛን ዝኣመሰለ እተፈላለየ ዓይነት ምዝመዛ
ቘልዑ ምጕላሕ ።
• ንደቅኻ ብዛዕባ ምዝመዛ ውሉዳት ብኸመይ ከም እተዘራርቦም መንእሰያት ከኣ ብደሓን
ምእንቲ ኺነብሩ ኺገብርዎ ዚኽእሉ ነገራት ብኸመይ ከም እትዛረቦም ።
• ምዝመዛን ኣመለኻኽዓን ቈልዑ ይፍጸም ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክታት እንታይ ኢዩ ?
• እንተ ተጨኒቕካ ኣብ ኖርዝ ዮርክሻየር እንታይ ሓገዝን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል ?
ብተወሳኺውን ንግድን ማሕበረሰባትን ንገለ ኻብቲ ምልክታት ምዝመዛ ቘልዑ ንምጕላሕን ነቶም ኣብ
ኖርዝ ዮርክሻየር ዝርከቡ ገበነኛታት ንኸጥቅዕዎም ክዓግቶም ወይ ክዘርግ ዝኽእል ዝዀነ ይኹን
ሻቕሎት ወይ ሓበሬታ ንኻልኦት ከካፍልዎም ንምትብባዕን እተወሰነ ኽፋል ኣለዎም።
ብዛዕባ ምዝመዛ ሕጻናት ዚገልጽ ዛንታታትን ተመክሮታትን እውን ተራእዩ እዩ ፣ ስለዚ ስድራ ቤታትን
ተቐማጦን ምዝመዛ ቘልዑ ኸመይ ከም ዚመስልን እንታይ ከም ዚስምዖምን ከምኡውን ኣብቶም
ግዳያት እንታይ ጽልዋ ኺህልዎ ኸም ዚኽእል ኪግንዘቡ ይኽእሉ እዮም ።
ወለድን ኣለይትን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ በጃኻ ኣብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ጠውቕ

www.safeguardingchildren.co.uk/beaware

