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ኣካለ ጉድለት ዘስዕብ ምኽንሻብ ፍረነብሲ ደቂ ኣንስትዮ 
(ኤፍ ጂ ኤም) ኣብ ልዕሊ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን 
ከበድቲ ጸገማት ጥዕና ዘስዕብ ኣዝዩ ጉድኣታዊ ዝኾነ 
ልምዲ እዩ። ሓድሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ እቲ ልምዲ 
ዘስዓቦ ምፍሳስ ደም ወይ ረኽሲ ሂወተን ይስእና። 
ከምኡ’ውን ንኤፍ ጂ ኤም ዝተጋለጻ ደቂ ኣንስትዮ 

ቆልዓ ናይ ምውላድ ጸገም ከጋጥመን ይኽእል እዩ። 

እዚ ቃለ-መግለጺ ዝተዳለወሉ ምኽንያት፡ 
ናብ ካልእ ሃገር መገሻ አብዝግበረሉ ነዚ ቃለ-መግለጺ 
ሒዝካ ምኻድ የድልይ እዩ። ንኣባላት ቤተሰብ’ውን 
ምርኣይ ይክኣል እዩ። እዚ ኤፍ ጂ ኤም ኣብ ዩናይትድ 
ኪንግደም ገበነኛ ኾይኑ ንዝተረኽበ ሰብ ክሳብ ናይ 14 
ዓመታት ማእሰርቲ ዘስዕብ ከቢድ ተግባር ገበን ምዃኑ 
ብግልጺ ዘርእይ እዩ። 



እዚ ቃለ-መግለጺ ምሳኽንን ምሳኹምን ኩሉ ግዜ - 
ብፍላይ መገሻ አብዝግበረሉ እዋን ኣብ ትሕዝኦ ወይ 
ትሕዝዎ ፓስፖርት፣ ቦርሳ ወይ ናይ ኢድ ቦርሳ ምሓዝ 
የድልይ።

ኤፍ ጂ ኤም እንታይ እዩ፡ ኤፍ ጂ ኤም ብዘይ 
ምኽንያት ሕክምና ግዳማዊ ፍረነብሲ ደቂ ኣንስትዮ 
ናይ ምቑራጽ ተግባር እዩ። አብ ገለ ገለ ቦታታት 
ምኽንሻብ ወይ ‘ሱና’ ተባሂሉ ይጽዋዕ።



ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ሕጊ፡ ኤፍ ጂ ኤም 
አብ ዩናይትድ ኪንግደም ገበን እዩ1። እቲ ተግባር 
ምቑራጽ ክፍሊ ኣካል ብዜጋ ዩናይትድ ኪንግደም 
ወይ ቀዋሚ ነባር ዩናይትድ ኪንግደም ዝኾነ ሰብ 
እንተተፈጺሙ፣ ወላ እታ ሰብ እቲ ተግባር ምቑራጽ 
ክፍሊ ኣካል ንኽፍጸም ናብ ወጻኢ ሃገር እንተተወሲዳ፣ 
ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ከም ገበን እዩ ዝረኣይ። 
ከምኡ’ውን ሓደ ዜጋ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ 
ቀዋሚ ነባር ዩናይትድ ኪንግደም ካልእ ዜጋ ዩናይትድ 
ኪንግደም ወይ ቀዋሚ ነባር ዩናይትድ ኪንግደም 
ዘይኮነ ሰብ ነቶም ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዜጋ 
ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ቀዋሚት ነባር ዩናይትድ 
ኪንግደም ዝኾነት ሰብ ኣብ ወጻኢ ሃገር ከምዝፍጽሞም 
እንተጌሩ ወይ ንኽፍጽሞም እንተሓጊዙ ከም ገበን እዩ 
ዝርኣይ።

1 ኣብ ኢንግላንድ፣ ዌልስን ኖርዘርን ኣየርላንድን እቲ ልምዲ 
ብመሰረት ናይ ኣካለ ጉድለት ዘስዕብ ምኽንሻብ ፍረነብሲ ደቂ 
ኣንስትዮ ኣዋጅ 2003 ዘይሕጋዊ እዩ። ኣብ ስኮትላንድ ብመሰ
ረት ክልከላ ኣካለ ጉድለት ዘስዕብ ምኽንሻብ ፍረነብሲ ደቂ ኣ
ንስትዮ (ስኮትላንድ) ኣዋጅ 2005 ዘይሕጋዊ እዩ።



መቕጻዕትታት ገበን፡ ኤፍ ጂ ኤም ብምፍጻም - 
ወይ ከምዚ ዓይነት ገበን ንኽፍጸም ምትሕግጋዝን 
ምትሕብባርን ብምግባር ገበነኛ ኾይኑ ዝተረኽበ ሰብ - 
ክሳብ ናይ 14 ዓመታት ማእሰርቲ፣ መቕጻዕቲ ክፍሊት 
ገንዘብ ወይ ክልቲኡ ክፍረዶ ይኽእል እዩ።

ረድኤትን ደገፍን፡ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ከለኽን 
እዚ ኩነታት ንዓኽን ወይ ንኻልእ ሰብ ከየጋጥም 
ዘተሓሳስበክን እንተኾይኑ፣ ንመምህር፣ ሓኪም፣ ናይ 
ቤት ትምህርቲ ነርስ፣ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፣ ኣባል 
ፖሊስ ወይ ዝኾነ በዓል ሙያ ጥዕና፣ ትምህርቲ ወይ 
ማሕበራዊ ክንክን ምስጢራውነቱ ብዝተሓለወ መንገዲ 
ክትሕብራ ትኽእላ ኢኽን። ረድኤትን ደገፍን ክህቡኽን 
ይኽእሉ እዮም። 



ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ከለኽን ንተግባር ኤፍ ጂ ኤም 
ናብ ወጻኢ ሃገር ንኸይትውሰዳ ዘተሓሳስቡኽን ነገራት 
እንተለዉ፣ ብኽብረትክን ንፖሊስ ናብ 999 ደውላ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ኮይንካ ረድኤት ወይ ምኽሪ 
እንተኣድልዩ ንቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ሃገርን 
ኮሞንወልዝን ናብ +44 (0) 20 7008 1500 
ምድዋል የድልይ።



ከምኡ’ውን ረድኤትን ደገፍን ካብዞም ዝስዕቡ ምርካብ 
ይክኣል እዩ፡

መስመር ሓገዝ ኤን ኤስ ፒ ሲ ሲ ኤፍ ጂ ኤም:
0800 028 3550
ኢመይል: fgmhelp@nspcc.org.uk

መስመር ሓገዝ ቆልዑት (ቻይልድላይን)
ተሌፎን፡ 0800 1111
www.childline.org

ማዕርነት ኣብዚ እዋን (ኢክዋሊቲ ናው) (ኣብ ናይሮቢ፣ 
ኬንያ ከምኡ’ውን ኣብ ለንደን፣ ዩናይትድ ኪንግደም)
ተሌፎን (ለንደን): +44(0) 20-7304 6902 
ተሌፎን (ናይሮቢ): + 254 20- 271- 9832
www.equalitynow.org



ክታመታት ሚኒስተራት፡ እዚ ቃለ-መግለጺ በዞም 
ዝስዕቡ ዝድገፍ እዩ፡ 

ኖርመን በይከር ኤም ፒ 
ሚኒስቴር ሃገር ምክልኻል ገበን፣ ሆም ኦፊስ

ደይሚየን ግሪን ኤም ፒ  
ሚንስትሪ ፖሊሲን ፍትሒን ገበንን ግዳያት ገበንን



ጀይን ኤሊሰን ኤም ፒ  
ኣብ ትሕቲ ሰክረታሪ ሃገር ኣባል ፓርላማ፣ ክፍሊ ጥዕና

ኤድወርድ ቲምሰን ኤም ፒ  
ናይ ጉዳያት ቆልዑትን ቤተሰባትን ሃገራዊ ሰክረታሪ 
ፓርላማ፣ ክፋል ትምህርቲ



ልይን ፈዘርስቶን ኤም ፒ
ሃገራዊ ሰክረታሪ ፓርላማ፣ ዓለምለኻዊ ምዕባለ

ከምኡ’ውን እዚ ቃለ-መግለጺ ብዘውዳዊ ኣገልግሎት 
ክሲ ዝድገፍ እዩ፡ 

ኣሊሰን ሶንደርስ ኪው ሲ
ናይ ህዝባዊ ክሲ ዳይረክተር (ዲፒፒ)፣ ዘውዳዊ 
ኣገልግሎት ክሲ (ሲፒኤስ)
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