Am

አነ ናይ ምውሳን መሰል ኣለኒ
ሕጸ: መርዓ: ፍትሕ

ኣነ እየ ዝውስን::

ግዴታዊ ኩነታት እንታይ ማለት እዩ?
ግዴታ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ዝምድና ክኽሰት ይኽእል፡ ኣብ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን
ኣብ ቅድሚ መርዓን መስርሕ መዓን ብስድራ ቤት፡ ምስ ዘይደልይዎ ክጻመዱ ወይ ከኣ ካብ ዘፍቅርዎም
.ክፍለዩ ይግድድ።

ግዴታዊ መርዓ እንታይ እዩ?
ግዴታዊ መርዓ ሓዲኦም ወይ ክልቲኦም መጻምዲ ብዘይድልየቶም ተገዲዶም ዝአትውዎ ኪዳን እዩ ።
መብዛሕትኡ እዋን ግዴታዊ መርዓ ምስ ስነ አእምራዊ ከምኡውን አካላዊ ጸቕጢ ዝተተሓሓዘ ዘቤታዊ
ምግፋዕ እዩ።ግዴታዊ መርዓ ግህሰት መሰል ደቂ ሰብ ስለ ዝኾነ፡ አብ ስዊዘላንድ ብሲቪላውን ገበናውን
ሕግታት ከሕትት ዘኽእል እዩ።

ግዴታዊ ሓዳር እንታይ ማለት እዩ?

ግዴታዊ ሓዳር አሎ ክበሃል ዝከአል ብናይ ቀረብ ማዕቅባትን ጸቕጥን ብፍላይ ከአ ብስድራ ቤት ዛጊት
ንዝተተኽለ ሓዳር አንጻር ድልየት መጻምድቲ ንኽቕጽል ምግዳድ እዩ። በዚ ከምዚ ክፈላለዩ ዘይክእሉ
መጻምዲ ዋላኳ እቲ ኪዳን ፈለማ ብናጻ ድሌቶም ተመስሪቱ እንተነበረ አብ ግዴታዊ ሓዳር እዮም ዝርከቡ።
ሓደ ወይ ክልተ ሰባት ትሕቲ ዕድመ እንተ ኾኑ አብ ስዊዘርላንድ ብኪዳን ክጻመዱ

ግዴትዊ ኩነታት ንደቂ አንስትዮን ንደቂ ተባዕትዮን ይምልከት

ንስኹም ወይ ካልኦት ዝምልከቶም ሰባት አበይ
ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ?
ዞባውያን አብያተ ምኽርን መዕቆብታትን
ኦፕፈር ሂልፈ ኤስገ- አኤር- አኢ | 071 227 11 00 | info@ohsg.ch | www.ohsg.ch
ቤት ጽሕፈት መማኸርቲ ቤተ ሰብ | 071 228 09 80
info@familienberatung-sg.ch | www.familienberatung-sg.ch
ማእከል ተጣበቕቲ መሰል ህጻናት: ቤት ጽሕፈት መማኸርቲ ኢን ቪያ | 071 243 78 02
invia@kszsg.ch | www.kszsg.ch
መዕቆቢ ደቂ አንስትዮ | 071 250 03 45 | info@frauenhaus-stgallen.ch
www.frauenhaus-stgallen.ch | 24 h
ናይ ካንቶን ነቑጣ ፖሊስ | 071 343 66 66 | Info.KAPO@ar.ch | 24 h

አብያተ ሞያውያን አማኸርትን ሓበሬታዊ መድረኻትን
ናይ ብቑዓት ሰብ ሞያ መድረኽን ምኽርን | www.zwangsheirat.ch
ማእከል ክኢላታት ሓድሕደ-ባህላዊ-ግርጭታት | www.tikk.ch

መርበብን ምትእስሳራትን
መርበብ ጸረ-ግዴታዊ መርዓ ኣፐንዘል ኣውሰርሆደን ዛርትቬርክ አብ ሓጹር ፌደራላዊ መደብ ቃልሲ አንጻር
ግዴታዊ መርዓ ናይ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ፍልሰት ኤስ ኤ ኤም ምስ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ማዕርነት ደቂ
አንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኤ በ ገ ብምትሕብባር ዝምስራሕ ፕሮጀክት እዩ።
ሓበሬታ መርበብ አንጻር ግዴታዊ መርዓ ኣፐንዘል ኣውሰርሆደን ዛርትቬርክ አብ ዝስዕብ ትረኽቡ፡
www.ar.ch/zartwerk

ሓበሬታ ፌደራላዊ መደብ ቃልሲ አንጻር ግዴታዊ መርዓ
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት አብ ዝስዕብ ትረኽቡ፡
www.gegen-zwangsheirat.ch

ግዴታዊ መርዓ´ዶ ወይ ግዴታዊ ሓዳር?
አብ ከባቢኹም ክትምርዓዎ ንዘይትደልዮ ወይ ክምርዓዋ ንዘይደልያ፡ ንኽምርዓዉ አብ ትሕቲ ጸቕጢ
ዝርከቡ ትግምትዎም ወይ ትፈልጥዎም‘ዶ አለዉ?
ገለ ሰብ፡ ሓዳሩ ግርጭት ዝመልኦ፡ ወይ እውን ምትህርራማት ዘለዎ ክነሱ ክፈላለይ ከምዘይክእል እንተ
አዕለለኩም፡ እንታይ ክትገብሩ ከም ዝግብአኩም ይድንጽወኩምዶ?

አብ ትሕቲ ጸቕጢ ንዝርከብ ሰብ ብዝበለጸ ብኸምዚ ክትድግፉዎ ትኽእሉ፡
ናይ ታህዋኽ ስጉምቲታት አይትውሰዱ። ብቐዳምነት ካብ ቤት ጽሕፈት ሞያውያን ምኽሪ ውሰዱ። እዚ ቤት
ጽሕፈት እዚ ብሓላፍነት ዕቃበ ምስጢር ዝተቐየደን፡ናይ ዝምልከቶ ሰብ እንታውነት ብዘይምውካስ ብዘይ
ስማዊ አገባብ ከማኽር ዝኽእልን እዩ።
ትወስድዎ ስጉምቲታት ካብ ዝምልከቶ ሰብ ፍቓድ ወሲድኩምን፡ ነቲ ነገር ብምስጢር ከም ትዕቅብዎ
አረጋጊጽኩምን ጥራሕ ይኹን።
አብ ጽንኩር ኩነታት ነንስቲ አብ መዕቆብ ደቂ አንስትዮ (ፍራወን ሃውስ)፡ ንመንእሰያት ከአ አብ መጸግዒ
መንእሰያት (ሽሉፕፍሁስ)ከም ዝጽጉዑ ምግባር የድልይ። አባላት ፖሊስ እውን ክሕግዝኹም ይኽእሉ
እዮም።
አብ ቅድሚ እዋን ዕረፍቲ ከጋጥም ንዝኽእል ሓደገኛ ኩነታት ዝግብኦ ናይ ጥንቃቐ ግምት ሃብዎ።
አብ ስራሕ ወይ አብ ቤት ትምህርቲ፡ ንዝምልከቶ ሰብ ካብ ስራሕ ወይ ካብ ቤት ትምህርቲ ስልኪ ዝድውለሉ
ተኽእሎታት አዳልዉሉ። ምስ ቤት ጽሕፈት ሞያውያን አማኸርቲ ቆጸራ ገይሩ ክራኸበሉ ዘኽእሎ ግዜ
ቀርቡሉ።

Amt für Gesellschaft

Netzwerk gegen Zwangsheirat | www.ar.ch/zartwerk

Design: www.tisato-sulzer.com

አዝዩ አገዳሲ፡ንአብያተ ሞያውያን አማኸርቲ ደአ እምበር ንናይ ዝምልከቶም ሰባት ቀረብን አባላት ቤተ ሰብን
አይተካፍሉ።

