
 
የሰዎች የህገወጥ ዝውውር ተጠቂ ነኝ ብለው ያስባሉ? 

ማድረግ የማይፈልጉትን ነገር ተገድደዉ ያደርጋሉ? በራሱ ቁጥጥር ስር ያደረግዎት ሰው አለ? 

ይህ ሰው ያስፈራራዎታል እናም ሃይሉን ይጠቀምብዎታል? ይህን ሰው ጥሎ ለመሄድ ነፃ አይደሉም? 

ማንም ሰው ሊያስገድድዎት ወይም ያለፍላግዎትዎ ሊይዝዎት አይችልም። 

አንዳንድ ሊያጋጥምዎ የሚችሉ የብዝበዛ ምልክቶች : 

 እጅግ ዝቅተኛ በሆነ ክፍያ ስራ መስራት 
 በቀን ለብዙ ሰአታት በስራ ተጠምደው መዋል፣ ብሎም ለራስዎ ፍፁም ነፃ ጊዜ ማጣት 
 ስራዎ አደገኛ ሆኖ ሳለ ከአደጋ ሚጠብቁ አልባሳት የልዎትም 
 የመታወቂያ መረጃ ሰነድዎን ተነጥቀዋል 
 የመታለል እና የመጭበርበር አደጋ ላይ እንዳሉ ይሰማዎታል 
 ለአሰሪዎ ገንዘብ መልሶ መክፈል ይገደዳሉ 
 ሁሌም በፍራቻ እንደሚኖሩ ይሰማዎታል 
 በመስሪያ ቤትዎ ያድራሉ 

እራስዎን በእንዲህ ያለ ሁኔታ ውስጥ ካገኙት፣ ስለጉዳዩ ሊያነጋግሩን ይችላሉ። እኛን ማማከር 
ይችላሉ። በጥሞና እናዳምጥዎታለን። ከእኛ ጋር በነፃ፣ በምስጢር እናም ያለምንም ግዴታ 
ማውራት ይችላሉ።  

እኛን ለማነጋገር ከፈሩ ወይም እኛን በቀጥታ አግኝተው ማውራት ካልቻሉ፣ እርስዎ ከሚያምኑት 

ሰው ጋር ይወያዩ (ለምሳሌ ጟደኛ፣ ጎረቤት፣ ባልንጀራ፣ ዶክተር፣ አስተማሪ)። ለእኛ ወይንም 
ለፖሊሰ ሁኔታውን እንዲያሳውቁልዎ ይንገሯቸው። 

እኛን ለማግኘት አድራሻችን 

PAG-ASA  

Cellebroersstraat 16b 

1000 Brussel 

 

ሰኞ – ዓርብ    3 ሰዓት – 11ሰዓት  

(ያለ ቀጠሮ) 

 

ስልክ : 02 511 64 64  

ኢሜል : info@pag-asa.be 

ኋትስ አፕ ፣ኤስ ኤም ኤስ :  0470 94 07 77 

 

facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 

 

 

በድንገተኛ አደጋ ጊዜ  

ለፖሊስ ይደውሉ : 112  

 

 

ሃሳብ ሊገባዎት ይችላል 

ማንነትዎን ሳያሳውቁ ከኛ ጋር መነጋገር ይፈልጋሉ? 
 

በምስጢር ከኛ ጋር መነጋገር ይፈልጋሉ? 

አዎን ይቻላል! ጉዳይዎ በምስጢር እንዲያዝ መጠየቅ መብትዎ 
ነው። የርስዎን ስም ወይም ሌላ ወደ እርስዎ የሚጠቁም መረጃ 
ሳንይዝ የሚነግሩንን ብቻ እንመዘግባለን። ከዚያም ባሻገር፣ የስራ 
ስምምነታችን የእርስዎን ጉዳይ በምስጢር እንድንጠብቅ 
ስለሚያስገድደን የሚሰጡንን መረጃ ካለርስዎ ፈቃድ ከማንም 
ጋር አንጋራም። 

 

አዎን ይቻላል! የኛን ስልክ ቁጥር ከስልክዎ መዝገብ ውስጥ መሰረዝ 
ይችላሉ። አሊያም በሌላ ሰው ስልክ ሊደውሉልን ይችላሉ። 
በተጨማሪም የፅሁፍ መልዕክት (ኤስ ኤም ኤስ ወይም ዋትስ አፕ) 
በመላክ እኛ በስውር ቁጥር እንድንደውልልዎ ሊጠይቁን ይችላሉ። 

 

   

የመኖሪያ ፈቃድ የልዎትም? 
 

ፖሊሶችን ይፈራሉ? 
. 

ምንም ችግር የለም! ቤልጄም ውስጥ ያለመኖሪያ ፈቃድ ሚኖሩ 
ከሆነ፣ ምንም ሳያስቡ ከኛ ጋር መነጋገር ይችላሉ። እኛ መቼም 
ቢሆን ያለርስዎ ፈቃድ ምንም አይነት እርምጃ አንወስድም። 

 

ምንም ችግር የለም! ፖሊሶች እርስዎን ለመጠበቅ እና ለመርዳት 
ነው የቆሙት፣ ነገር ግን እኛ ያለእርስዎ ፈቃድ ስለርስዎ ፖሊስን 
አናናግርም። ስለሆነም ያለምንም ስጋት  እኛን ሊያማክሩን 
ይችላሉ። 

 

 

©2019 PAG-ASA 

tel:112

