
ውሑስ ኩን
ኣብዛ ሃገር መሰላትካን ግቡእካን ንኽትርዳእ፡ ነጻን ልክዕን ሓበሬታ ንምርካብ ካብዞም ዝስዕቡ ናይ ሓገዝ 
መስመራት ክትውከስዎም ትኽእሉ ኢኹም።. 

ቅድሚ ምድዋልካ 
 • ነቲ ጻውዒት ንኽትውድእ እኹል ግዜ ምእንቲ ክህልወካ ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዘለኻ ኣረጋግጽ። 
 • ቴሌፎንካ ብስርዓት ቻርጅ ከም ዝገበረት ኣረጋግጽ።

ኣብ ግዜ ጻውዒት 
 • ተርጓማይ ንኽግበረልካ ሕተት። 
 • እቲ ጻውዒት ምስጢራዊ ክኸውን ኣለዎ።
 • ኣብ ውሕስነት፡ ኢሚግሬሽን፡ መሳለጥያታት፡ ሓለዋን ፋይናንሳዊ ሓገዛት ምኽርን ዘለካ መሰላትን 

ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

ድሕሪ ጻውዒት 
 • ሓገዝ ብምሕታትካ ብጣዕሚ ጅግና ኢኻ። 
 • ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታ ምርዳእ ግዜ ወሲድካ ኣምብቦ። 
 • በይንኻ ኣይኮንካን። 

እዚ ብሮሹር ብናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መሰላት መደባት ማዕርነትን ዜግነትን ዝተመወለ እዩ (2014-2020)።

ትሕዝቶ ናይዚ ብሮሹር ኣረኣእያ ናይቲ ጸሓፋይ ዝውክል ጥራይ እዩ፡ ናቱ/ናታ ውልቃዊ ሓላፍነት ድማ እዩ። ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ንተጠቃምነት ናይዚ ዝሕዞ ትሕዝቶ፡ 
ዝኾነ ሓላፍነት ኣይወስድን እዩ።

ካልኦት መሻርኽቲ ኤውሮጳውያን

ሃገራዊ ዘቤታዊ መስመር ሓገዝ ዓመጽ 0808 200 247
ጋሎፕ (LGBTQ+) 0800 999 5428

መስመር ምኽሪ ደቂ ተባዕትዮ 0808 801 0327

ሃገራዊ ዘቤታዊ 
መስመራት ሓገዝ ዓመጽ

 

ብናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መሰላት መደባት 
ማዕርነትን ዜግነትን ብምትሕብባር ዝተመወለ 

(2014-2020)።
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ናትካ ጸገም ኣይኮነን
ዓመጽ ንዝኾነ ሰብ ጾታ፡ ጾታዊ ኣመላኻኽታ፡ ዕድመ፡ ብሄር፡ ዜግነት፡ 
ባህሊ፡ ሃይማኖት፡ ስንክልና፡ ደረጃ ቑጠባ ወይ ትነብረሉ ቦታ ብዘየገድስ 
ከጋጥመካ ይኽእል’ዩ።

ዓማጽን ተቖጻጻሪ ባህሪ ተቐባልነት የብሉን። ኣብ ኩለን ኤውሮጳውያን 
ሃገራት ካብ ዓመጽን ጎነጽን ንሓለዋ መሰል ኣሎካ፡ ከምኡ’ውን ንፍትሕን 
ደገፍን’ውን ኣፍደገ ኣለካ።

ኣስተውዕል፡ በይንኻ ኣይኮንካን፡ ከምኡ’ውን በቲ ዝወረደካ ዓመጽ/ጎነጽ 
ንነብስኻ ኣይትኽሰሳ!

ውሕስነት ይስምዓካ’ዶ?
 � ንዝኾነ ሰብ ወይ ካብ ኣባላት ስድራቤትካ ሳሕቲ ፍርሂ ይስምዓካ’ዶ?

 � ተሃሪምካ፡ ተቀሊዕካ፡ ተጎኒጽካ፡ ተጎሲጥካ፡ ተነኺስካ፡ ተሓኒቕካ፡ ጡፍ ተባሂልልካ ወይ 
ነገራት ተደርቢዮምልካ ይፈልጡ ድዮም? 

 � ዝኾነ ሰብ የነኣእሰካ’ዶ፡ ንክሃስየካ የፈራርሀካ’ዶ ወይ ብቐጻሊ የዳኽመካ’ዶ?   

 � ዝኾነ ሰብ ፍርሂ፡ ምፍርራህ፡ ስግኣታት ከምኡ’ውን/ወይ ኣስማት እናጸውዐ ክጎድኣካን 
ክቆጻጸረካ ይፍትን’ዶ?

 � ገንዘብ ንኽትጥቀም፡ ወጺኻ ንኽትዛወር ወይ ምስ ኣዕሩኽትኻን ኣባላት ስድራቤትካን ግዜ 
ከተሕልፍ ንዝኾነ ሰብ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ ድዩ?

 � 	ዝኾነ ሰብ ንደቅኻ ክሃስዮም ወይ ካባኻ ክፈልዮም የፈራርሀካ’ዶ? 

 � ዝኾነ ሰብ ብክትትንከፎ ዘይትደሊ ኣገባብ፡ ይትንክፈካ’ዶ?

 � ብዘይ ድሌትካ ምስ መጻምድትኻ ወይ ካልእ ሰብ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽም ጸቕጢ ኣለካ’ዶ 
ወይ ይስምዓካ’ዶ? 

 � ዝኾነ ሰብ ንኽቖጻጸረካ ወይ ከፈራርሃካ ንዋኒንካ ኣብሪስዎ ይፈልጥ’ዶ?    

 � ዝኾነ ሰብ ፓስፖርትኻ ወይ ካልእ ኣገዳሲ ንብረታትካ መንጢልካ’ዶ? 

 � ብዝኾነ ሰብ ተጸሊምካ ትፈልጥ’ዶ፡ ከምኡ’ውን ሓገዝ ንምሕታት ትፈርህ ዲኻ? 

 � ብዘይ ፍቓድካ ትምርዖ ኣለኻ ዲኻ?

ካብዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ንዝኾነ እወ ኢልካ እንተመሊስካ፡ ኣብ ዓማጽን ቁጽጽር 

ዝበዝሖን ርክብ ወይ ኩነታት ኢኻ ዘለኻ።


