
 ግዳይ ምዝውዋር ሰባት ኢየ ኢልካ ዶ ትሓስብ ? 

 
ክትገብሮ ዘይትገብር ነገር ንክትገብር ትግደድ ዶ? ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣእትዩካ ድዩ ? 
እቲ ዝቆጸጸካ ሰብ ማህረምቲ ይጥቀም ዶ ወይ ዘፈራርሐካ ሰብ ኣሎ ዶ? ናጻ ኮይንካ ክትከይድ ኣይትክእልን? 
  
ዝኾነ ሰብ ንክትሕዞ ከገድደካ ኣይኽእልን፣ ወይ ከይፈተኻ ክሕዘካ ኣይግባእን። 
 

ትውጻዕ ወይ ትምዝመዝ ከምዘለኻ ከመላኽቱ ዝኽእሉ ምልክታት: 

 ብውሑድ ክፍሊት ወይ ገንዘብ እንተሰሪሕካ። 
 ብመዓልቲ ነብዙሕ ሰዓት ትሰርሕ፣እኹል ዕረፍቲ ኣይትረክብን እንተኮይንካ።  
 እቲ ስራሕ ሓደገኛ ኢዩ፣ ዝከላኸሉ ክዳውንቲ የብልካን እንተኮይንካ።  
 መለለዪ ወረቓቕቲኻ (ታሴራታትካ) ተመንዚዖም እንተተወሲዶም።  
 ዘፈራርሐካ ወይ ስምካ ዘጸልመካ ሰብ ኣሎ።  
 ነቲ ዘስርሐካ ሰብ ተመሊስካ ገንዘብ ትከፍሎ እንተደኣኮይንካ።  
 ኩል ጊዜ ብስግኣት ትነብር እንተኮይንካ።  
 ኣብ እትሰርሐሉ ቦታ ትሓድር እንተኮይንካ።  

ንስኻ ኣብዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ትርከብ እንተኮይንካ፣ ብዛዕብኦም ተዛረብ። ምሳና ክትዛረብ 
ትኽእል ኢኻ። ክነዳምጸካ ኢና። ምሳና ብዘይ ክፍሊት፣ ብምስጥር፣ ብናጽነት ክትዛረብ ትኽእል 
ኢኻ። 

ጽቡቕ ዘይስመዓካ እንተኮይኑ ወይ ከኣ ብቐጥታ ምሳና ክትራኸብ እንተዘይክኢልካ፣ ምስ ካልእ 
ዝትኣምኖ ሰብ (ንኣብነት መሓዛኻ፣ ጎረቤትካ፣ ዝትፈልጦ ሰብ፣ ሓኪምካ፣ መምህርካ ) ክትዛረብ 
ትኽእል ኢኻ። ነቲ ዝትኣምኖ ሰብ ምሳና ወይ ከኣ ምስ ፖሊስ ንክዛረብ ሕተቶ።  

ንዓና ንክትረኽበና እንተደሊኻ 
 
ፓጋሳ (PAG-ASA)  
Cellebroersstraat 16b 
1000 Brussel (ብራስልስ) 
 
ሰኑይ –ዓርቢ    9 ሰዓት ንጉሆ  – 5ሰዓት 
ድሕሪ ፋዱስ  
(ብዘይ ቆጸራ) 
 
ቴሌፎን: 02 511 64 64  
ኢ-ሜይል: info@pag-asa.be 
ዋትሳፕ ጽሑፍ መልእኽቲ:  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

ብህጹጽ ካብ ሓደጋ ሓገዝ 
እንተደሊኻ፣  
ናብ   112 ብምድዋል ተዛረብ። 

 

 

እንተተሻቒልካ፣ 

 

ብምስጢር ምሳና ክትዛረብ ትኽእል ዶ? 
 

ምስጢራዊ ቴሌፎን ምግባር ትኽእል ዶ? 

እወ፣ ይከኣል! ኩልጊዜ ምስጢርካ ንክንሕልወልካ ክትሓተና 
ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝትዛረበና ክንጽሕፎ ኢና፤ ግን ስምካን 
ካልኦት ዝርዝር ነገራትካን ኣይንጽሕፎምን።  ብተወሳኺ ድማ 
ምስጢር ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ስለዘና፣ ናትካ ሓበሬታ ብዘይ 
ናትካ ፍቓድ ናብ ካልእ ኣካል ኣሕሊፍና ኣይንህብን። 

 
እወ፣ ይከኣል! እቲ ቁጽሪ ካብቶም ዝተደወለሎም ቁጽርታት ዝርዝር 
ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ። ወይከኣ ብናይ ካልእ ሰብ ቁጽሪ ቴሌፎን 

ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ። ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ (ብ 

ኤስ.ኤም.ኤስ ወይ ብዋትሳፕ) ክትልእኸልና ትኽእል ኢኻ፤ ቁጽርና 
ሓቢእና ንክንድውለልካ ክትሓተና ትኽእል ኢኻ። 

 

   

መንበሪ ወረቐት የብልካን ዶ? 
 

ንፖሊስ ትፈርሕ ዲኻ? 
. 

ጸገም የብሉን! ኣብ ቤልጅየም መንበሪ ወረቐት ዋላ ኣይሃሉኻ፣ 
ብዘይ ጸገም ምሳና ክትዘራረብ ትኽእል ትኽእል ኢኻ።  ብዘይ 
ናትካ ፍቓድ ዋላ ሓንቲ ስጉምቲ ኣይንወስድን።  

 

ጸገም የብሉን! ፖሊስ ኣብዚ ዘሎ ንዓኻ ንምሕጋዝን ንዓኻ 
ንምክልኻልን ኢዩ። ኮይኑ ግና ብዘይ ፍቓድካ ምስ ፖሊስ 
ኣይንራኽብን። ስለዚ ብዘይ ሻቕሎት ምሳና ምዝርራብ ትኽእል 
ኢኻ። 
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