
የተለመደ ታሪክ

ክላሪስ/Clarice መጐሳቆሉ እንዲቆም 
ትፈልጋለች ነገር ግን የሆነ ነገር መናገር ትፈራለች

የክላሪስ/Clarice እድሜ 71 ዓመት ነው። በጣም ብስጩ ነች 

ምክንያቱም ቤተሰቦቿ በእሷ ላይ ባላቸው አቀራረብ ዘዴ ነው።  

እሷን አያከብሯትም። እሷን አይሰሟትም። ገንዘቧንና መኖሪያ 

ቤቷን ተቆጣጥረውታል። አንዳንዴ ጩኸት፤ ስድብ፤ መጋፋት 

ወይም መማታት እንዳለ ነው። ይህ በሚከሰትበት ጊዜ ደህንነት 

አይሰማትም። ለእሷ ጕዳት ስለማድረስ አስተያየት ተሰጥቷል። 

ብዙጊዜ ለልጅ ልጆቿ እንክብካቤ በመስጠት በሀይል 

ተዳክማለች። ክላሪስ/Clarice ቤተሰቧ ችግር ውስጥ እንዲገባ 

አትፈልግም። እሷ የምትፈልገው ያላግባብ አያያዛቸውን 

እንዲያቆሙ ነው። 

የክላሪስ/CLARICE’S መብቶች
ክላሪስ/Clarice ከእንደዚህ ዓይነት መጥፎ አያያዝ ነጻ በሆነ ህይወቷን 

ለመምራት መብት አላት። ይህ ባህሪ ‘መጐሳቆል’ ተብሎ ይጠራል። 

የቤተሰብና ማህበረሰብ ጫና መፍጠር ምናልባት ክላሪስ/Clarice 

ስለ መጐሳቆል ያላትን አውጥታ ለመናገር ያቆማት ይሆናል። 

ይህንን ሪፖርት ካደረገች ላትታመን ስለምትችል በሚል ልታፍርና 

ልትጭነቅ ትችላለች። ለፖሊስ ከደወለች ታዲያ በሚያካሂዱት ሥራ 

ሊያሳፍራት ይችል ይሆናል። ሀይል እንደሌላት ሊሰማት ስለሚችል 

ለማን እንደምታነጋግር አታውቅም። ክላሪስ/Clarice ስለ መጐሳቆል 

በእሷ ማህበረሰብ ውስጥ ለመናገር ትሞክር ይሆናል፤ ነገር ግን 

መጥፎ አያያዙ የቀጠለ ነው። 

አሁን ለሆነ ሰው መናገር ጊዜው እንደሆነና ለክላሪስ/Clarice ሊረዱ 

የሚችሉ የተለያዩ መንገዶች አሉ። መጐሳቆልን ለማቆም ምን ዓይነት 

እርዳታ ስለሚያስፈልግ የክላሪስ/Clarice’s ምርጫ ይሆናል። 

ስለ መጐሳቆል ለሆነ ሰው መንገር
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

Telling someone - Amharic



ይህ የክላሪስ/CLARICE ውሳኔ ይሆናል
ክላሪስ/Clarice ስለ መጐሳቆል ለሆነ ሰው መናገር ያስፈልጋል ብላ 

ከወሰነች፤ በእድሜ አንጋፋ ህጋዊና ድጋፍ አገልግሎት ላለ የሆነ ሰው 

ማነጋገር ትችላለች ይህም:

• ለማህበርሰብ ድርጅት እና ለፖሊስ ወይም ለመንግሥት አካል ላልሆነ

• ያለክፍያ በነጻና ሚስጥራዊ በሆነ

• የመማክርት አገልግሎት፤ ስለዚህ ክላሪስ/Clarice መናገር ብቻ እንጂ 

የምታደርገው ነገር ስለማይኖር፤ ችግር የለም።

በእድሜ አንጋፋ ህጋዊና ድጋፍ አገልግሎት መደረግ የሚቻል:

• ለክላሪስ/Clarice ህጋዊ የሆነ ምክር ማቅረብ

• ለክላሪስ/Clarice የማሕበራዊ ሥራ አገልግሎት ማቅረብ፤ ይህ 

ለሽማግሌ እንክብካቤ አገልግሎት፤ መጓጓዣ፤ መኖሪያ ቤት፤ ጤና እና 

ሌሎች የድጋፍ አገልግሎቶችን ያካትታል።

• መጐሳቆልን ለማቆም ክላሪስ/Clarice ዝርዝር ላይ ካሉት እርምጃዎች 

ውስጥ መምረጥ እንደምትችል ታዲያ የትኛውን እርምጃ እንደፈለገች 

ለመወሰን ትችላለች። 

እንዲሁም ክላሪስ/Clarice ለሚከተለው ማነጋገር ልትወ
ስን ትችላለች:

• በማህበረሰቧ ውስጥ የምታምነው የሆነ ሰው ሊረዷት ከቻሉ ማነጋገር

• የሚታመን ጐረቤት ወይም ጓደኛ ለእድሜ አንጋፋ ህጋዊና ድጋፍ 

አገልግሎት ሊያነጋግርላት የሚችል

• የእሷ ሀኪም፤ መረጃን በሚስጥር የሚጠብቅ ሲሆን፤ ሀኪም እርሷን 

ለመርዳት ሲል ስላላት ሁኔታ መረጃ ለሌላ አገልግሎት እንዲናገር 

ክላሪስ/Clarice ስትፈቅድ ብቻ ነው።

• ለእሷ በእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አገልግሎቶች አቅራቢ የእድሜ 

አንጋፋ እንክብካቤ ሠራተኛ እንዴት ክላሪስን/Clarice መርዳት 

እንደሚቻል ከእነሱ ሀላፊ ጋር ይነጋገራሉ 

• ነርስ ወይም ማሕበራዊ ሠራተኛ፤ ክላሪስ/Clarice ሆስፒታል 

እንድትገባ ከተፈቀደ

• ፖሊስ፤ ክላሪስ/Clarice አጣዳፊ አደጋ ካለባት፤ በስልክ 000 

መደወል።

በክላሪስ/ CLARICE’S ቤተሰብ ላይ ምን 
ሊፈጠር እንደሚችል
ክላሪስ/Clarice ስለቤተሰቧ እንዳሳሰባትና ስለ መጐሳቆል ለሆነ ሰው 

ከነገረች ምን ሊፈጠር እንደሚችል ነው።  ሊከሰት የሚችል መጥፎ ነገር:

• የሚያሳዝነው፤ የቤተሰቧና የማህበረሰብ ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ 

መላላት ወይም ወደመቋረጥ እየመጣ መሄዱና ለማገገም ጊዜ መውሰድ

• ለቤተሰቧ ባህሪ ለማስቆም በወረዳ/ማጅስትራት ፍርድ ቤት ለክላሪስ/

Clarice የመከላከያ ትእዛዝ እንዲወጣ የፍርድ ችሎት ሊኖር ይችላል።  

የክላሪስ/Clarice ቤተሰብ እነዚህን የፍርድ ቤት ትእዛዞች ካልጣሱ 

በስተቀር እሷን አይቀጧትም። 

• ክላሪስ/Clarice ውሳኔ ለመስጠት የችሎታ ችግር ካለባት፤ 

በኩውንስላንድ ሲቪል አስተዳደር ልዩ ፍርድ ቤት በኩል የፍርድ 

ችሎት ሊኖር እንደሚችል፤ በዚህ ችሎት ላይ ለክላሪስ/Clarice ወክሎ 

ውሳኔ የሚያቀርብ ታማኝ የሆነ ቤተሰብ ወይም የመንግሥት አካል 

መምረጥ ይሆናል።   

በቤተሰቡ ሊከሰት የሚችል አወንታዊ ነገሮች፤ ክላሪስ/
Clarice ለሆነ ሰው ከተናገረች ይህም:

• የእሷ ቤተሰብ ያላቸውን ባህሪያት ለመቀየር መወሰን ይችሉ ይሆናል 

• ክላሪስ/Clarice የሷን ህይወትና ገንዘብ እንደገና መቆጣጠር ክቻለች

• የእሱን ጉዳዮች ምቀናጀት ከቻለች ታዲያ መጐሳቆል እንደገና 

አይመጣም

• ክላሪስ/Clarice እንደገና የደህንነት ስሜት ሊኖራት ይችላል

• የምትወዳቸውን የልጅ ልጆች ሁሉንም እንክብካቤ ሳታቀርብላቸው 

ማየት ትችላለች

• ክላሪስ/Clarice በአካባቢዋ ስላሉ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ 

አገልግሎቶችና እንቅስቃሴዎች ማግኘት ትችልለች ስለዚህ ጤንነቷን 

በመጠበቅ በተቻለ ለረጂም ጊዜ በራሷ ያለጥገኝነት መኖር ትችላለች  

• ድጋፍ ማቀናጀት የሚቻለው አስጨናቂ የሆነ ተንከባካቢ ካላት 

ከመጨናነቅ ለመውጣት ድጋፍ ማቀናጀት ይቻላል።

ማስተዋል፡ ክላሪስ/Clarice በአግባብ መስተንግዶ እንዲደረግላት 

መብት አላት።  ያለክፍያ በነጻ ሚስጥራዊ የሆነ ምክርና ድጋፍ ለማግኘት 

ለእኛ መደወል ትችላለች። ከዚያም የመረጠችውን ማንኛውም እርምጃ 

መውሰድ—በማንኛውም ነገር ላይ አናስገድዳትም።  
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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።


