
የተለመደ ታሪክ

የጃን/Jan’s ወንድ ልጅ ከርሷ ጋር ይኖራል 

የጃን/Jan እድሜ 76 ዓመት እንደሆነና ከልጇ ፓውል/Paul 

ጋር አብረው ይኖራሉ።   ፓውል/Paul ከባለቤቱ ጋር ከተለያየ 

12 ወራት እንደሆነና ወደ ጃን/Jan በመሄድ አብሮ ይኖራል። . 

ቅዳሜና እሁድ እንዲሁም በትምህርት ቤት እረፍት ከፓውል/ 

Paul’s ጋር የሚቆዩ ሁለት ልጆቹ ጋር ጃን/Jan አብራ ጊዜ 

ማሳለፍ ትወዳለች።  ፓውል/Paul ሥራ የሌለው፤ ጭንቀት 

ያለበትና ከመጠን በላይ አልኮሆል ጠጪ ነው። ፓውል/Paul 

የእንክብካቤ ሰጪ ክፍያ ያገኛል። He drives ለጃን/Jan ወደ 

ህክምና ቀጠሮዎች፤ ወደ ሱቆች በመኪና ይወስዳል እንዲሁም 

አልፎ አልፎ ለእራት ምግብ ያበስላል። ብዙጊዜ ፓውል/Paul 

በጃን/Jan ስም ይምላል፤ ደረቷን በመጥፎ ሁኔታ ይይዝና 

ብትሞት ምኞቱ እንደሆነ ይናገራል። ለፓውል/Paul ገንዘብ ጃን 

Jan እንድትሰጠው ጫና በመፍጠር ይህ ገንዘብ ለልጅ ልጆቿ 

እንደሆነ ይናገራል።  ጃን/Jan በአኗኗር ሁኔታዋ ላይ ፍርሃትና 

የመረበሽ ስሜት ስለፈጠረ ነደንብ አትተኛም እንዲሁም የጤናዋ 

ሁኔታ እየባሰበት ነው።   ቀደም ሲል ወደ ጓደኚችና ጐረቤታሞች 

እየሄደች ትጎበኝ የነበረ ቆሟል። ፓውል/Paul ችግር ውስጥ 

እንዲገባ ወይም ከልጅ ልጆቿ ጋር በረንዳ ተዳዳሪ እንዲሆን ጃን/Jan 

አትፈልግም።

የጃን/JAN’S መብቶች
ጃን/Jan ለሚከተለው ማድረግ መብት አላት:

• ሁልጊዜም ደህንነቷ እንዲጠበቅ 

• በምግብንና ፍጆታ ክፍያ ተገቢ የሆነ አስተዋጽኦ ማግኘት 

• በቤት ዙሪያ አስተማማኝ የሆነ እርዳታ ማግኘት 

• ሰላማዊና ጽድት ባለው ቤት መዝናናት
• የራሷን መደበኛ ሥራዎች ማስተዳደር
• የራሷን ፍላጎትና በትርፍ ጊዜ ለሚሰራ መቀጠል
• በራሷ ማሕበራዊ እንቅስቃሴዎችና ጓደኞች ግንኙነት ማድረግ 

• ምን ያህል ጊዜ ጐልማሳ ህጻን መቆየት እንደሚቻል የጊዜ ገደብ 

ማውጣት
• በቤት ውስጥ ምን ዓይነት እቃዎች መቀመጥ እንደሚችል ለመ

ወሰን ነው።

በቤት ውስጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ስለመቆየት
ይህ መረጃ በካክቶን ህጋዊ ማእከል (Caxton Legal Centre) ካለው የእድሜ አንጋፋ ህጋዊና የድጋፍ አገልግሎት (Seniors  
Legal and Support Service) የቀረበ ነው። አገልግሎቶች የገንዘብ እርዳታ የሚያገኙት በአስተዳደር ግዛት መንግሥት በኩል ነው። ታማኝ 
በሆኑ የቤተሰብ አባላት ወይም በጓደኞች በኩል ለአንጋፋ የሆኑ ሰዎች ጉዳት ወይም የማግለል ችግር ጋር በተዛመደ ያለክፍያ በነጻ፤ ሚስጥራዊ 
የሆነ የህጋዊና ማሕበራዊ ሠራተኛ አገልግሎቶች ይቀርባል።  
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እንዴት በነጻ ድጋፍ ማግኘት እንደሚቻል — ደረጃ በደረጃ

ማጐሳቆል በገንዘብ ፋይናሻል፤ በመስደብ፤ በስሜት፤ ነአካል ወይም እነዚህን በማጣመር ሊሆን ይችላል። ብዙጊዜ 
ስለነዚህ መነጋገር ከባድ እንደሚሆን እና ስለተፈጠረው ድርጊት መነጋገሩ አሳፋሪ እንደሆነ የተለመደ ነው። ካሳሰብዎት 
ወይም ፍርሃት ከተሰማዎት ታዲያ የርስዎን ሁኔታ ለማሻሻል ስላለዎት ምርጫዎች ለማወቅ ከፈለጉ፤ በሞላው አስተዳደር 
ግዛት የእርዳታ መስመር በስልክ 1300 651 192 አድርጎ መደወልና እርዳታ መጠየቅ።

በእድሜ ተለቅ ያሉትን  
ሰዎች ያላግባብ ማጐሳቆል
በእድሜ ተለቅ ያሉትን  
ሰዎች ያላግባብ ማጐሳቆል

Staying safe at home - Amharic



ጃን/ JAN ደህንነት ባለው ለመኖር ምን ማድረግ ትችላለች?

ጐልማሳ እንደመሆንዎ መጠን የራስዎን ውሳኔ ለማካሄድ መብት አለዎት። ይህም ምንም እንኳን የአካል ጉዳተኛ ወይም ከእድሜ ጋር በተዛመደ ህመም ቢኖ

ርብዎትም የት እንደሚኖሩ እና ገንዘብዎን እንዴት እንደሚቆጣጠሩት በራስዎ መወሰን እንደሚችሉ ነው። በራስ ውሳኔን ለማካሄድ ከተለያዩ ድጋፎችና 

ህጋዊ ከሆኑ ምርጫዎች ላይ መምረጥ ይችላሉ።

ድጋፍ ለማግኘት እርምጃዎች
የነጻ አምሕበራዊ ሠራተኛችን እንዴት መርዳት እንደሚችል

ህጋዊ የሆኑ እርምጃዎች
የነጻ ህግ ጠበቃችን እንዴት መርዳት እንደሚችል

የስሜታዊ ድጋፍ ለማግኘት የርስዎን አጠቃላይ ሀኪም/ GP (ለብቻ) 

ወይም ከሚታመን ቤተሰብ፤ ጓደኞች ወይም ከማህበረሰብ መሪዎች ጋር 

ሆኖ ማነጋገር።

በሌሎች ሰዎች ባህሪ ፍርሃት ካደረብዎት በሶስት ዜሮ (000) አድርጎ ፖሊስ 

መጥራት።

ከጭንቀትና በቤተሰብ ከተነሳ ብጥብጥ ጋር በተዛመደ ለመደራደር እርዳታ 

ለማግኘት ወደ አማካሪ እንዲላኩ ለርስዎ አጠቃላይ ሀኪም/GP መጠየቅ።
መጐሳቆልን ለማቆም ህጋዊ የሆነ ምክር ለማግኘት ከእኛ ህግ ጠበቃ ጋር 

ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ ማነጋገር።

ሚስጥራዊ በሆነ ከማሕበራዊ ሠራተኛ ጋር በመነጋገር የደህንነት እቅድ 

ማውጣት ይቻላል። 
የልጅ ልጆችን ለማየት የአያቶቻችን ህጋዊ መብቶች መረዳት። 

ክመጓጓዣ ጋር በተዛመደ በራስ ለብቻ ሆኖ ማካሄድን ለመጨመር ለድጋፍ 

አገልግሎቶች እና/ወይም ለቤት ሁኔታን በመቀየር ለማሻሻል የእኔ እድሜ 

አንጋፋ እንክብካቤ ግምገማ ለማካሄድ እርዳታ ያገኛል።
ስለ የአኗኗር ቅንጅት ጽሁፋዊ ስምምነት ማድረግ።

የመድሃኒት ማስታወቂያ መሳሪያ በማጥለቅ ለመጠቀም ዝግጁ መሆን።
በወረዳ ፍርድ ቤት ለመከላከያ ትእዛዝ እንዲሰጥ ማመልከት፤ ይህም ስለ 

አብሮ መኖር ቅንጅት ቅድመ ሁኔታና ቀደም ሲል የነበረ ባህሪ መቆም 

እንዳለበት ያካተተ ነው።

ቀደም ሲል ከሚያዝናናዎት ማሕበራዊ ቡድን ጋር እንደገና መገናኘትና 

የድሮ ባህሪያት ማለት ጓደኞችን ማየት ወይም ወደ ጎረቤታሞች ቤት ሄዶ 

መጎብኘትን እንዲቀጥል ማድረግ። 

የቤት ኪራይ ከሆነ የተከራይና አከራይ ቅንጅትን መቀየር።

በደንብ የተዘጋጀ የቤተሰብ ስብሰባ በማድረግ የአብሮ መኖርን ቅንጅት 

ግምት ውስጥ አስገብቶ ለመወያየትና ስለ ባህሪ አጥር ገደብ ለማውጣት 

ነው።

ላልተከፈለ ብድር በመደራደር ወይም በኩውንስላንድ ሲቪልና አስተዳደር 

ልዩ ፍርድ ቤት ወይም ሌላ መደበኛ ፍርድ ቤት ማመልከቻ በማስገባት 

ገንዘቡ እንዲመለስ ማድረግ።  

ያደጉ ህጻናት ላላቸው ወላጆች እና በሱሰኝነት የተጠመዱ ወይም የአእምሮ 

ጤና ጉዳዮች ላለባቸው ከሚረዳ አገልግሎት ጋር መነጋገር።

የርስዎ ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ሊርዱዎት ካልቻሉ ታዲያ ከጐልማሳ 

ህጻን ጋር አብሮ ለመኖር ቅንጅት ያላቸውን ባህሪ ለማነጋገር ከፖሊስ 

እርዳታ ያስፈልጋል።

ከርስዎ ጋር ለሚኖረው ጐልማሳ ህጻን በሌላ አማራጭ መኖሪያ ቤት 

እርዳታ ማግኘት ወደሚያስችል አገልግሎት መላኪያ ማግኘት።

በውሳኔ ማቅረብ ነጻነት ባለው ህጋዊ ሰነዶች ላይ ለውጦች ማካሄድ፤ እንደ 

የርስዎን አቃቤ ህግ ሥልጣን መታገል፤ ለሴንተርሊንክ ምርጫዎች እና 

ለባንክ ፈቃድ ስልጣንኖችን መቀየር ይሆናል። 

ለሌሎች የባንክ አካውንት ሚስጥራዊ/ PIN ቁጥሮች አለመስጠትና 

አስፈላጊ ከሆነም ቁጥሮችን መቀየር።
የተሰረቀ ገንዘብ ወይም ዋጋ ላላቸው እቃዎች ምርመራ እንዲደረግ ለፖሊስ 

ሪፖርት ማድረግ።

ለኢንተርኔት ባንክ አሰራር የማይጠቀሙ ሰዎች በርስዎ አካውንት ላይ 

የኢንተርኔት ባንክ አሰራር እንደማይፈቅዱ ማሳወቅ። 

ችግሩ ከጐረቢታም ጋር እንጂ ከዘመድ ጋር ካልሆነ ለሰላምና ለጥሩ ባህሪ 

ትእዛዝ እንዲሰጥ ማመልከት።
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ያለ ክፍያ በነጻ እርዳታ የት ይገኛል

ለእድሜ አንጋፋ ህጋዊና ድጋፍ አገልግሎቶች
በካክቶን ህጋዊ ማእከል/ Caxton Legal Centre ላይ ለህጋዊ የሆነ 
ምክርና ለማሕበራዊ ሥራ ድጋፍና ውክልና
ስልክ: (07) 3214 6333

በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ ማጎሳቆል መከላከያ ክፍል
ስልክ: 1300 651 192

ADA አውስትራሊያ/ADA AUSTRALIA 

ስለርስዎ ውሳኔ አሰጣጥ መብትዎ ወይም ከእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ 
አገልግሎቶች ጋር ስላለዎት አሳሳቢ ጉዳይ አውጥቶ ለመነጋገር እርዳታ
ስልክ: 1800 818 338 ወይም  3637 6000

የተውሃደ እንክብካቤ/ DIVERSICARE

ከተለያየ ባህልና ቋንቋ ያለበት ለመጡ ሰዎች ጥራት ያለው የቤት ውስጥ 
እንክብካቤ አገልግሎቶች ለመነጋገር እርዳታ 
ስልክ: 1300 348 377

የፋይናሻል አማካሪዎች/FINANCIAL COUNSELLORS

ከመደበኛ የሆነ እዳ ችግሮች ጋር በተዛመደ እርዳታ  
ስልክ: 1800 007 007 

ከፖሊስ ጋር ለመገናኘት/POLICE LINK

ስልክ: 13 14 44 ወይም ለድንገተኛ ችግሮች 000

የኵውንስላንድ ህዝባዊ ባላደራ/PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND

ያለክፍያ የኑዛዜ ቃል መግለጫ እና EPAs (በክፍያ) የረቀቀ ንድፍ 
ስልክ: 1300 360 044 

በስልክ የአስተርጓሚ አገልግሎት/TIS

ስልክ: 13 14 50

የህዝባዊ መጉዚት ተከላካይ ቢሮ/OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN

ለአቅመ አዳም በደረሰ ሰው የአካል ጉዳት ውሳኔ ማካሄድ አቅም አንጻራዊ 
ለተፈጠረ መጎሳቆል ክርክር
ስልክ: 1300 653 187

በኩውንስላንድ ውክልና የተካተተ/QUEENSLAND ADVOCACY 
INCORPORATED

ለህጋዊ የሆነ ውክልና የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች
ስልክ: 1300 130 582 

የኩውንስላንድ ህግ ማሕበረሰብ/QUEENSLAND LAW SOCIETY

ለግል ህግ ጠበቃዎች ዝርዝር መረጃ ለማግኘት
ስልክ: 1300 367 757

የበላይ ጥያቄ መስመር/SENIORS ENQUIRY LINE

ጥያቄ ወይም ችግር ሲኖርዎ የት እንደሚኬድ እርግጠኛ ካልሆኑ 
ስልክ: 1300 135 500

Caxton Legal Centre Inc.
© Copyright Caxton Legal Centre Inc.
1 Manning Street
South Brisbane Qld 4101

ስልክ: (07) 3214 6333
ፋክስ: (07) 3846 7483
ኢንተርኔት: www.caxton.org.au

ይህ መረጃ በየካቲት/February 2019 ዓ.ም ላይ ወቅታዊ ነው። 

የክህደት ቃል
ይህ የመረጃ ዝርዝር ወረቀት ለአጠቃላይ መረጃ ብቻ ተብሎ የቀረበ እንጂ እንድ ህጋዊ የሆነ ምክርን የሚተካ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ይህ በሚጻፍበት ጊዜ ትክክለኛ እንዲሆን 

ማንኛውም ጥረት ቢካሄድም ህጉ የተወሳሰበ እና ያለማቋረጥ ተለዋዋጭ እንደሚሆን ነው።
አንድ ሰው በዚህ መረጃ ወይም ከዚህ ጽሁፍ ማስወገድ ተመርኩዞ በደረሰበት ማንኛውም ኪሳራ፤ በደል ወይም ጉዳት፤ የፋይናንሻል ወይም ሌላ ችግር የተቀባይነት ሀላፊነት የለም።


