
የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች፦ ሞጁል 3 

 

የጥቃት ጥበቃ፦ ከአስተማማኝ መርሃ ግብሮች ጋር 
መራመድ 
 
ይህ የጥቃት ጥበቃ ያሻል በሚል ከሚቀርበው ባለአምስት ክፍል ተከተታይ ትምህርት ሶስተኛ ሞጁል 

ነው። ይህ ሞጁል ቀጣይነት ባለው ታሪክ የፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንትየርስ (ኤፍ.ኤች.ኤፍ) እና የትግበራ 

አጋር ከሆነው ሹር ሄልዝ አፍሪካ (ኤስ.ኤች.ኤ) በኩል ሶስት የጥቃት ጥበቃ ትግበራ አቅጣጫዎችን 
ያስተዋውቃል። ሁለቱም ከእውነተኛ የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች ጋር የሚዛመዱ ልብ ወለድ ብሔራዊ 
የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ናቸው። 

 

 
የኮርስ ዝርዝር 
 

 

1. መግቢያ 

 

2. የመስክ ጉዞ እና ደህንነታቸው የተጠበቁ ፕሮገራሞች 

 

3. የቪአይፒ (እጅግ አስፈላጊ ሰዎች) የሚሳተፉበት ዝግጅት፤ 

 

4. የጥቃት ጥበቃ ክስተት 

 

5. ማጠቃለያ 

 

  



መግቢያ 

እንኳን ወደ ሞጁል 3 በደህና መጡ 

በዚህ ክፍል ውስጥ ከኤፍ.ኤች.ኤፍ ጋር በጥቃት ጥበቃ ጉዟቸው አብረው ይቀጥላሉ። 

ሞጁሉ የጥቃት ጥበቃ በሚከተሉት ውስጥ በምን ሁኔታ ሽፋን እንዳገኘ ይመለከታል። 

• ወደ ፕሮጀክት ፈጻሚ አጋር የጥቃት ጥበቃ የመስክ ክትትል ጉዞን ማዘጋጀት እና ማካሄድ፣  

• የቪ.አይ.ፒ. ዝግጅትን በማስተናገድ አጋር ኤጀንሲን መደገፍ፤ እና 
• ለይፋ ማድረጊያ ምላሽ መስጠት እና ሪፖርት ማድረግ። 

ጥናቱ የሚወስደው ጊዜ: 45-60 ደቂቃዎች 

 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

ይህ ሞጁል የሚከተሉትን ይረዳዎታል። 

 
• የመስክ ክትትል ጉዞ ሲያካሂዱ የሚያስፈልጉትን ደረጃዎች እንዲረዱ፤ 
• ደህንነቱ ለተጠበቀ ፕሮግራም የሚሆን የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ዕቅድ መኖር ጠቀሜታን 

እንዲረዱ:- 
• በዝግጅት ዕቅድ የጥቃት ጥበቃ ጠቀሜታን መገንዘብ እና አጋሮችን በዚህ መደገፍ ፤ 
• ለጥቃት ጥበቃ ይፋ ማድረጊያ ተገቢ ምላሽ መስጠት፤ እና 
• የጥቃት ጥበቃ ክስተትን ሪፖርት ማድረግ 

 

ይህ ሞጁል 3 ክፍሎች አሉት። 
 

ክፍል 1 - የመስክ ክትትል ጉዞ 
የ አቅራቢ አጋሮች አንዱ የሆነውን ሹር ሄልዝ አፍሪካ ይተዋወቁ እና ውስጥ የጥቃት ጥበቃን ትግበራ 
ለውጥን ለመከታተል ከ ጋር የመስክ ጉዞ ያድርጉ። 

 

ክፍል 2 ቪ.አይ.ፒ. (በጣም አሰፈላጊ ሰዎች) የሚሳተፉበት ዝግጅት 

 ዋና የቪ.አይ.ፒ.   በምን መንገድ እንደረዷቸው ይመርምሩ። ልክ እንደ ሞጁሎች 1 እና 2፣ ቦታ 

ለአንዳንድ  ይቀጥላሉ። 

 

ክፍል 3 - የክስተት ዘገባ 
ለጥቃት ጥበቃ ክስተት ተገቢ ምላሽ እንዴት እንደሚሰጡ እና በሪፖርት ማቅረቢያ ሂደት ውስጥ 
ይረዱ። ችላ የተባሉ ማናቸውንም አደጋዎች፣ ፣ በተደጋጋሚ የማይፈቱትን ማንኛውንም አደጋዎች ልብ 
ይበሉ። 



 

ሞጁል 1 እና 2ን አንዲያስታውሱ ለማገዝ ፣ የኤፍኤችኤፍ  ቡድን  እዚህ አለ። 

 
ነባራዊ ሁኔታው 
ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንትየርስ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ላይ ትኩረት በማድረግ የሚንቀሳቀስ 
መካከለኛ ደረጃ ላይ ያለ የሲቪል ድርጅት ነው፡፡ 
የደህንነት ስጋት ባለበት ። ድህነት የተንሰራፋባት እና በአብዛኛ የገጠሩ ክፍል ደካማ የትምህርት እና 
የመጀመርያ ደረጃ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት ዝቅተኛ ሰዎችን ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 
ለመከላከል ደካማ ። ላይ ያሉት በደንብ የማይተገበሩና በቀላሉ ሊጣሱ የሚችሉ ናቸው፡፡ 

 
ቡድኑ 

25 ውስጥ አሉት። የድርጅቱ  በተለይ የጥቃት ጥበቃ ያሳያል። 

 

 

 

የሹር ሄልዝ አፍሪካ (ኤስ.ኤች.ኤ) መግቢያ 

ኤስ.ኤች.ኤ ለእናቶች እና ለሕፃናት በጤና እንክብካቤ አሰጣጥ ላይ 

ያተኮረ አነስተኛ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ነው። ኤስ.ኤች.ኤ 
ሰዎችን ከፆታዊ ብዝበዛ እና ጥቃት ለመጠበቅ ደካማ የሕግ 
ማዕቀፎች ባለው ሩቅ በሆነ፣ በኢኮኖሚ በተጎዳ አካባቢ ውስጥ 
ይገኛል። በጨቅላ ሕፃናት የክትባት ፕሮግራም ላይ እና ከተለያዩ 

የገጠር ማኅበረሰብ ጤና ክሊኒኮች የሚሠሩ የኤፍ.ኤች.ኤፍ 
ተግባራዊ አጋሮች አሉ። 

ኤስ.ኤች.ኤ ዶክተሮችን እና ነርሶችን ጨምሮ 10 የሠራተኞች ቡድን አለው። በሞጁሎቹ ውስጥ 
እየሠራችሁ በቆያችሁ ቁጥር የተወሰኑ ሠራተኞችን በተለይ ደግሞ የጥቃት ጥበቃ ኃላፊነት ያለባቸውን 
በደንብ ልታውቋቸው ትችላላችሁ፡፡ 

 

 



በሞጁል 3 ውስጥ የአዳዲስ ገጸ ባህርያት መግቢያ፦ የኤስ.ኤች.ኤ ቡድን አባላት 

እና ቪ.አይ.ፒ. ጎብኝዎች 

ስማቸው ከታች የተዘረዘረው የሕጻናት ክትባት ፕሮግራም አባላት ናቸው። 

 

1. “ሰላም ዳንኤል ነኝ። እኔ የሲ.ኤች.ኤ  የቢሮ ኃላፊ ነኝ። በሕይወቴ የምኮራበት ብዙ ነገር አግኝቻለሁ 

እናም በሥራ ቦታ ነገሮች ለእኔ በጣም ጥሩ እየሄዱ ነው። ለሲ.ኤች.ኤ ሌላ የገንዘብ ድጋፍ 

አሸንፌያለሁ። ኤፍ.ኤች.ኤፍ የድርጅቱ ኃላፊ በመሆኔ ለጥቃት ጥበቃ ተወካይ እንደሆንኩ ነገረኝ። 

ወደ እኔ ደረጃ ስትደርሱ ለሁሉም ነገር ተጠያቂ የሚሆኑ ይመስለኛል።" 

 

2. “ሰላም ግርማ ነኝ። እኔ የሲ.ኤች.ኤየሰው ኃይል አስተዳደር ሥራ አስኪያጅ ነኝ። የሲ.ኤች.ኤ ውስጥ 
መሥራት በጤና አቅርቦቱ እና እውነተኛ ለውጥ ማምጣት በማስቻሉ በጣም ጥሩ ነው። ግን ብዙ 

ሥራ አለ። እኔ የጥቃት ጥበቃ ተወካይ ሆኛለሁ፣ ግን ይህ ምን እንደሚያካትት በበቂ ሁኔታ 
አላውቅም። ኤፍ.ኤች.ኤፍ  በላከኝ መሠረት ለአንዳንድ የሕክምና ባለሙያዎች አጭር መግለጫ 
ሰጥቻለሁ። ከኤፍ.ኤች.ኤፍ  በቅርቡ የሚመጣ የጥቃት ጥበቃ ትምህርት መኖር አለበት ብዬ 

አስባለሁ።" 

 

3. “ሰላም ቅድስት ነኝ። እኔ በጨቅላ ሕፃናት ክትባት ፕሮግራም ውስጥ ነርስ ነኝ። በዚህ ማኅበረሰብ 
ውስጥ ያለው የጤና ፍላጎቶች በጣም ከፍተኛ ሲሆኑ ሕዝቡ በጣም ድሃ ነው። እኔ ራሴ የአካል ጉዳት 

ሲኖረኝ አንዳንድ ጊዜ ለመቋቋም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እረዳለሁ። ከግርማ አጭር መግለጫ 
የተነሳ የተወሰነ የጥቃት ጥበቃ ዕውቀት አለኝ። በእኛ ማኅበረሰብ ውስጥ ብዙ ተጋላጭነት አለ ብዬ 

አምናለሁ። " 
 



4. “ሰላም ትዕግስት ነኝ። እኔ የጨቅላ ሕፃናት ክትባት ፕሮግራም የፕሮጀክት ኦፊሰር ነኝ፥ ከዚህ 
ተጨማሪ አዲስ ፕሮጀክት እንደምመራ ተነግሮኛል። ብዙ ሥራ ወደ እኔ እየመጣ ቢሆንም መሠራት 
ግን አለበት። የጥቃት ጥበቃ በእኔ ፕሮግራም ማዕቀፍ ውስጥ በመሆኑየመተግበር ኃላፊነት አለብኝ።" 

 

5. “ሰላም ቄስ ጋሻው ነኝ። የክርስቲያን ኅብረት የእምነት መሪ ነኝ። ሰዎች በአክብሮት የሚያዩኝ ሲሆን 
የቤተ ክርስቲያኑ አስፈላጊ ሰው እንደሆንኩም ይረዳሉ። ስለ ሰዎች በመመልከት እና በመገንዘብ  ብዙ 

እማራለሁ። ከወጣቶች ጋር አብሮ መሆን ደስ ይለኛል፤ የደስተኝነት ስሜት እንዲኖረኝ እና ብዙ 
ላስተምራቸው የምችለው ነገር ይኖረኛል።" 

 

6. “ሰላም ናዖሚ ነኝ። እኔ ለአካባቢያዊ የዜና ማሰራጫዎች በማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ በመጓዝ እና 
የመዘገብ በቂ ልምድ ያለኝ ጋዜጠኛ ነኝ። በዚህ ሥራ ውስጥ ሁሉንም ዓይነት ሰዎች፣ ጥሩውን እና 

መጥፎውን አገኝለሁ። ወደ ብሔራዊ ጋዜጣ ለመግባት ፍላጎት አለኝ። " 

  



የመስክ ጉዞ እና ደህንነታቸው የተጠበቁ ፕሮገራሞች 

ክፍል 1- የመስክ ጉዞ እና ደህንነታቸው የተጠበቀ ፕሮግራሞች 

በሞጁሉ የመጀመሪያ ክፍል የመስክ ክትትል ጉብኝት እና የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ዕቅድ ጥቅሞችን 

የሚያሳውቅ የጥቃት ጥበቃ ዘዴን ያውቃሉ። ከክትትል ጉዞ ግኝቶች አንዱ እንደመሆኑ  ደህንነቱ 
የተጠበቀ የቅጥር ሂደትን የማክበር አስፈላጊነትን ይተዋወቃሉ። እንዲሁም የሠራተኞችን እና የጥቃት 

ጥበቃ ተጠሪዎችን  የዕውቀት ደረጃ፣ ክህሎት እና በራስ መተማመን ከማገዝ አንጻር የጥቃት ጥበቃ 

ሥልጠናን  አስፈላጊነት ያያሉ። 

የኤፍ.ኤች.ኤፍ ፕሮግራም ማናጀርእና ኦፊሰር የሆኑት አህመድ እና አስቴር ለጨቅላ ሕጻናት የክትባት 

ፕሮግራም (አይ.አይ.ፒ) ከሚተገበሩ አጋሮች አንዱ ወደ ሆነው ኤስ.ኤች.ኤ የክትትል የመስክ ጉዞ 
ያደርጋሉ። ፕሮግራሙ እንዴት እየተተገበረ ለመገምገም በሦስት የሥራ ቀናቶች የታቀደ የተጨናነቀ 
መርሃ ግብር አላቸው። እንዲሁም የጥቃት ጥበቃ አቅምን እና ትግበራን ይገመግማሉ። 

 

 

የጥቃት ጥበቃ እና የመስክ ጉዞዎች 

እንደ ኤፍ.ኤች.ኤፍF ዋና ሥራ አስፈፃሚ፣ ዝናሽ የጨቅላ 
ሕፃናት ክትባት ፕሮግራም ዋና ፕሮግራምእንደመሆኑ የተለየ 
ፍላጎት እንዳላት እና በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የጉብኝት 

ዕቅድ እንዳለ ግልፅ አድርጋለች።  
ዝናሽ በጉዞው ላይ በሚነሱ ማናቸውም ስጋቶች ላይ 
ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቃለች። 

አስቴር ይህንን መብት ማግኘቱን በጣም አውቃ አንዳንድ የጥቃት ጥበቃ አደጋዎች እንዳሏት ስጋቷን 

አጋርታለች፣ ለምሳሌ ስለ ሐኪሞች ምልመላ/ቅጥር፣ ክትትል ሊደረግላቸው ይገባል። በጨቅላ ሕፃናት 
የክትባት መርሃ ግብር ላይ የማጠቃለያ መረጃን በመዘርዘር ከመስክ ጉዞው በፊት ለአህመድ አጭር 

መግለጫ አዘጋጅታለች እንዲሁም ከእሷ ጋር የፕሮግራም  አደጋ መዝገብን ለማጣቀሻ እና ከሠራተኞች 
ጋር ውይይቶችን ለማገዝ መርጣለች። 

 

 

የጥቃት ጥበቃ የፕሮግራምስጋቶች ማሳሰቢያ 

ከመግለጫው ዝርዝር መካከል ከስጋት ተጋላጭነት መቀነስ ጋር የሚዛመደውን ትክክለኛውን ስጋት 
ይምረጡ። 



ስጋት የአደጋ ቅነሳ 

1. የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃትና ወሲባዊ ትንኮሳ 
አዘል ጥቃቶችን እንዲሁም ሌሎች የጉዳት 
ዓይነቶችን ሪፖርት ለማድረግ የሚያስችሉ 
የተዘረጉና ተደራሽ የሆኑ የሪፖርት ማድረጊያ 
መንገዶች በቦታው ያቋቁሙ። 

2. በፕሮግራም ዕቅድ እና ቀረጻ የመጀመርያ 
ምዕራፍ የተጠቃሚዎችና የማኅበረሰቡ ተሳትፎ 
መኖር። 

3. የሕጻናትን ክብር የሚነኩና ተገቢነት የሌላቸው 

ምስሎችን ከበይነ-መረብ ላይ ለማውረድ ግልጽ 
የሆነ ሪፖርት ማድረጊያ መመሪያ አለ፡፡ 

4. የአገልግሎት አቅርቦት ምልከታ እና የሥነ-
ልቦናዊና ማኅበራዊ ድጋፍ ዝግጅቶች በቦታው 
አሉ፡፡ 

5. የጥቃት ጥበቃ ዝግጅታቸው ማረጋገጫ 
እንዲያገኝ ዋና አጋር ተቋማት ከሌሎች አጋሮች 
ጋር በመሆን ፕሮግራሙን ለመምራት 
የሚያስችል አቋም መኖራቸውን ፈትሸዋል። 

6. አግባብነት የሌላቸው ግለሰቦች ለጥቃት 
ተጋላጭ ከሆኑ ቡድኖች ጋር እንዳይሠሩ 
ለመለየትና ነጥሎ ለማስቀረት ጤናማ የሆነ 
የቅጥር ምልመላ እና የማጣራት ዝግጅቶች 
ተደርገዋል፡፡ 

 
 
 

ደህንነቱ የተጠበቀ የቅጥር አሠራር 
 

በተገቢው ሪፖርት ያልተደረገ 

 
ተገቢውን መልስ የመስጠትና እንክብካቤ 

የማድረግ ግዴታ 

 
በአጋሮች በኩል መሥራት 

 
ደካማ የሆነ የፕሮግራም ቀረጻ 

 

አይ.ሲ.ቲ (መረጃ፣ መገናኛና ቴክኖሎጂ) 

 

 

መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

ዋና ምክሮች 

ዕድገትን ለመከታተል እና ስጋቶችን ለመገምገም አህመድ እና አስቴር የመስክ ክትትል ተግባራትን 
ማለትም የሠራተኞች ቃለ መጠይቆችን ማድረግ፣ ከተለያዩ ቡድኖች እና የፕሮግራም ባለድርሻ አካላት 
ጋር መገናኘት፣ ከተጠቃሚዎች ጋር የትኩረት ቡድን ውይይቶች ማድረግ፣ እንዲሁም በቦታው ላይ 
የሰነድ ግምገማዎች እና የቦታ ማረጋገጥን የመሳሰሉ ተግባራትን ማከናወን አለባቸው። 

 
ክትትል የለጋሾችን ደንብ ለማሟላት ብቻ ሳይሆን ለመማር እና ለፕሮጀክት ማሻሻያ መሆን አለበት። 

የመስክ ክትትል ጉብኝትን ማቀድ አስፈላጊ ነው። በሞጁል 2 ውስጥ ደህንነቱ የተጠበቀ የፕሮጀክት 

ክትትል ላይ መርጃዎችን ካላዩ፣ የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል ጠቃሚ ምክር እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ። 

ደህንነቱ የተጠበቀ  የፕሮጀክት የክትትል ጉብኝት ለማካሄድ የሚጠቅሙ 10 ዋና ነጥቦች። በጉብኝቱ 
ወቅት እና ከጉብኝቱ ያሉትን ጉዳዮች ጨምሮ የመስክ ጉብኝት ዕቅድ ላይ መመሪያ ይሰጣል። 

https://bit.ly/3cP8sxV
https://bit.ly/3cP8sxV
https://bit.ly/3cP8sxV


የመስክ ጉብኝቶች - የጥቃት ጥበቃ መርሆዎች 

በመስክ ጉብኝቱ ወቅት አስቴር እና አህመድ ከተጠቃሚዎች ፣ ኅከማኀበረሰቡ እና ከፕሮግራም 
ሠራተኞች ጋር ሲገናኙ፣ የሚከተሉት መርሆዎች ሊመሯቸው ይገባል።  

ስሱነት 
ለሚጎበኙት ባህል ስሱ መሆን አለባቸው። በራሳቸው እና በተጠቃሚዎች መካከል ያለውን የኃይል 
አለመመጣጠን እና ጉብኝታቸው ላይ የሚያሳድረውን ማንኛውንም መስተጓጎል ጨምሮ ማወቅ 

አለባቸው። 
 

ምንም ጉዳት አያድርሱ 

በድርጊታቸው ተጠቃሚዎችን (ልጆችም ሆኑ አዋቂዎች) ፣ አባላት ወይም የፕሮጀክት ለተጨማሪ አደጋ 
ከማጋለጥ መቆጠብ እና ከሌሎች ጉዳዮች በላይ የግለሰቦችን ደህንነት ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። 

 
 

የልጁ ፍላጎት 

በተባበሩት መንግታት የሕፃናት መብቶች ስምምነት አንቀጽ 3 ላይ የሕፃናት መብት  መርህ ሲሆን 

ሕፃናት በሕዝብ የግል ደህንነት ተቋማት፣ የሕግ ፍርድ ቤቶች፣ የአስተዳደር ወይም የሕግ አውጭ 
አካላት፣ የልጁ ፍላጎቶች በቅድሚያ ከግምት ውስጥ የሚያስገባ መሆን አለበት። 

 
 

አክብሮት 
የሚያገኟቸውን ሰዎች ክብር፣ መብትና ፍላጎቶች ማክበር አለባቸው። 

 
አለማዳላት 

ሁሉንም በፍትሃዊ እና በእኩልነት መያዝ አለባቸው እንዲሁም ፣ ፣ በአካል ጉዳተኝነት ሁኔታ፣ በዘር ፣ 
በጎሳ ወይም ምክንያት አድልዎ ማድረግ የለባቸውም። 

 
ግላዊነት 

ሰዎች ታሪካቸውን ከማን ጋር እንደሚያጋሩ የመወሰን መብታቸውን ማክበር አለባቸው። ስለሆነም 
ፎቶግራፎችን ለማንሳት እና ያለ ሙሉ እና መረጃ ስምምነት፣ ወይም በልጆቻቸው ጉዳይ ላይ 

የወላጆቻቸው ወይም የአሳዳጊዎቻቸው የግል መረጃዎችን ለማሳወቅ ፈቃድ መጠየቅ አለባቸው። 

 

 

የመስክ ጉዞ እና ደህንነታቸው የተጠበቁ ፕሮግራሞች 

አህመድ ከጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ከዳንኤል ጋር ወዳጆች በመሆናቸው ኤስ.ኤች.ኤን በመጎብኘቱ ደስተኛ 
ነው። ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ይተዋወቃሉ። 

በጉብኝቱ ወቅት በርካታ ስብሰባዎች አሏቸው፤ ነገር ግን በጉብኝቱ መጨረሻ ላይ አጭር መግለጫ 
እስኪያገኙ ድረስ አስቴርን አላካተቱም። 
 

https://bit.ly/3p6Ua1v
https://bit.ly/3p6Ua1v
https://bit.ly/3p6Ua1v


ያንጸባርቁለምንድን ነው ይህ ተገቢ ያልሆነው? ውጤታማ የመረጃ አሰባሰብ እና ግልጽ ግንኙነትን 

ለማረጋገጥ  ይችል ነበር? 
 

መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 
 
አስቴር ለውጡን ለመገምገም እና የጥቃት ጥበቃ አደጋዎችን የበለጠ ለመመርመር ከዋና የፕሮግራም 
ሠራተኞች ጋር በመገናኘት ተጠምዳለች። ከሰው ኃይል አስተዳደር ሥራ አስኪያጁ ከግርማ ጋር 
ባደረገችው ስብሰባም፣ እርሱም የጥቃት ጥበቃ ተወካይ መሆኑን ተረድታለች። 

 

 
 

 

  

“የጥቃት ጥበቃ ትግበራ  ?” 

 

“ይቅርታ የጥቃት ጥበቃ የትግበራ ቅድ የለንም።  

ይህ መፈርት ምንድነው?" 

 

 

 



ዋና ምክር፤ የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ዕቅድ 

ሁሉም ለጋሾች የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ዕቅድ እንዲዘጋጅ ባይጠይቁም፣ ድርጅቶች እንዲህ ዓይነት ዕቅድ 
ቢኖራቸው ተጠቃሚ ይሆናሉ። 
 

ድርጅቶች ክፍተቶችን ለመለየት እና የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ዕቅድን ለማሳወቅ እና ለማዳበር 
የራሳቸውን የጥቃት ጥበቃ ራስን የመገምገም ዘዴ መጠቀም ይችላሉ። 
 

በተለምዶ እንደዚህ ያሉ ዕቅዶች ክፍተቶች ያሉበትን ድርጅት ያጠናክራሉ እንዲሁም የጥቃት ጥበቃዎች 
ቀድሞውኑ ባሉባቸው አካባቢዎች ለደንቦች መገዛትን ያጠናክራሉ።ድርጅቶች የትግበራ ዕቅዳቸውን 
በተለያዩ መንገዶች ያዋቅራሉ። አንዳንዶች ዓለም አቀፍ መሥፈርቶችን ለማሟላት ዓላማ አላቸው፣ 
ሌሎች በድርጅታዊ አደረጃጀታቸው መሠረት ያቅዳሉ እንዲሁም በተወሰኑ ክፍሎች፣ ቡድኖች ወይም 
አካባቢዎች ውስጥ ያሉ ስጋቶችን ይቋቋማሉ። 
 

ዕቅዱን ለመደገፍ የሚደረግ ግልጽ በጀት የጥቃት ጥበቃ ሥራዎች በበቂ ሁኔታ የተሟሉ መሆናቸውን 
ያረጋግጣል። 

 

ያስታውሱ፡ 

አንድ ተቋም የዓለም የጥቃት ጥበቃ መመዘኛዎችን ለማሟላት ምን ያህል የቀረበ እንደሆነ ለማየት እና 
የት ቦታ መሻሻል እንደሚያስፈልገው ለመለካት ራስን መገምገም ጥሩ መንገድ ነው። 

 

 

 

አስቴር ከግርማ ጋር በመሆነ ኤስ.ኤች.ኤ ከፍተኛ የጥቃት ጥበቃ አደጋዎችን እንዴት እንደሚቆጣጠር 
ለመመርመር ወስነች። 
 

 

“እሺ፣ የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ዕቅድ ከሌላችሁ ችግር የለም፣ ግን አሁን አቅዱ። 
ለፕሮግራሙ ምን ዓይነት የቅጥር እና የማጣራት ምልከታዎች እንዳሏችሁ 
ሊትነግረኝ ትችላለህ?” 

 

 

 



 “አዎ፣ ምልከታዎችን እናሳያለን እና እንለያለን፣ ግን የፖሊስ ማረጋገጫ ለማካሄድ 
ጊዜ የለንም እና ለሕክምና ባለሙያዎች አስፈላጊ ነው ብለን አላመንንም። 

በተጨማሪም እኛ በእውነቱ ሂደቱን አናምነውም፣ ወይም ለፖሊስ ፍተሻዎች 

የምንከፍለው ገንዘብ የለንም። ” 

 

 

 

“ቢያንስ የወንጀል ታሪክ እንደሌላቸው እና ከልጆች እና ከቤተሰብ ጋር ለመራት 

ተስማሚ እንደሆኑ ለመናገር ሐኪሞቻችሁ እና ነርሶቻችሁ የራስ-መግለጫ ቅጽ 

እንዲፈርሙ ትጠይቃላችሁ?” 

 

 

 

“አይ፣ እኛ ይህንን በአሁኑ ጊዜ እንደ የቅጥር አራራችን አካል እየጠየቅን አይደለም።” 

 

 

 

 

 

 

ያስታውሱ፦ 

ጠንካራ የማጣራት ምልከታዎችን ማካሄድ ደህንነቱ ለተጠበቀ ምልመላ አስፈላጊ አካል ነው። ደህንነቱ 
በተሻለ የተጠበቀ የቅጥር ምልመላ አግባብ ያልሆኑ እጩዎች ወደ ድርጅት እንዳያመለክቱ ወይም 
እንዳይሾሙ ለመከላከል የተነደፉ የአሠራሮች ስብስብ ነው። ከአመልካቾች እና ስለእርነሱ መረጃን 
የማግኘት፣ የማያያዝ፣ የመተንተን እና የመገምገም ወጥነት ያለው እና ጥልቅ ሂደት ይጠይቃል። 
 
ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለመፍጠር እና ሰዎችን ከጉዳት ለመጠበቅ የድርጅታዊ ቁርጠኝነትን 
በማስተላለፍ የጥቃት ጥበቃ አስፈላጊ አካል ነው። 
 

በአስተማማኝ ምልመላ ላይ መረጃ ለማግኘት ትስስርን ጀምር የሚለውን - ደህንነቱ  የተጠበቀ የቅጥር 
መመሪያዎችን ይመልከቱ። 
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ተግባር 1.1 - ደህንነቱ የተጠበቀ ምልመላ 

ደህንነቱ የተጠበቀ የምልመላ ጥያቄን ያንብቡ እና ከዝርዝር መግለጫው ትክክለኛውን የምልመላ ደረጃ 
ይምረጡ። 

ደህንነቱ የተጠበቀ የቅጥር ጥያቄ የቅጥር ደረጃ 

 

1. ለሁሉም የሥራ ቦታዎች ለጥቃት ጥበቃ የሚያመለክቱ እና 
የድርጅቱን እምነቶች እና እሴቶችን ያካተቱ ወይም ከእነሱ 
ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ማጣቀሻ በማድረግ ማገናኘት። 

2. የድርጅቱን ደህንነት ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ግልፅ 
ያድርጉ። 

3. ከሁሉም እጩዎች በተገኙ ማመልከቻዎች/የሥራ  ልምድ 
ውስጥ መረጃን ይፈትሹ። በሥራ ታሪክ ውስጥ 
ማንኛውንም አለመመጣጠን ወይም ክፍተቶችን ይፍቱ። 

4. በጥበቃ ዙሪያ አመለካከቶችን፣ እሴቶችን እና ተነሳሽነትን 
የሚዳስሱ ጥያቄዎችን ያካትቱ። 

5. የተሳካውን የአመልካች ማንነት፣ የሥራ ታሪክ እና ብቃቶች 
ያረጋግጡ። 

6. ሁለት (ወይም ከዚያ በላይ) ገለልተኛ የባለሙያዎች 
ማጣቀሻዎች እና ማናቸውም ስጋቶች ተከታትለዋል። 
የድርጅቱን ደህንነት ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ግልፅ 
ያድርጉ። 

7. ተጋላጭ ከሆኑ ቡድኖች ጋር ለመሥራት ተስማሚነትን 
ማመቻቸት። አመልካቾች ምንም ዓይነት እምነት ወይም 

ማስጠንቀቂያ እንደሌላቸው የሚያረጋግጥ የራስ-መግለጫ 
ቅጽ እንዲፈርሙ ሊጠየቁ ይችላሉ። በጥበቃ ዙሪያ 
አመለካከቶችን ፣ እሴቶችን እና ተነሳሽነትን የሚዳስሱ 
ጥያቄዎችን ያካትቱ። 

8. ስለጥበቃ፣ ሥነ ምግባር ሕግ እና ሪፖርት እንዴት 
እንደሚሠራ አጭር መግለጫ ያካትቱ። 

 

 
 
የማረጋገጫ መሥፈርቶች 

 
ማጣቀሻዎች 

 
የሥራ ድርሻዎች 

 
የፖሊስ ምርመራ 

 
ስርፀት 

 
ማስታወቂያ 

 
የእጩ ዝርዝር 

 
ቃለ መጠይቆች 

 

  

 

 

መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

 



አስቴር የኤፍ.ኤች.ኤፍ የጉብኝት ግኝቶችን ለማካፈል.አጭር መግለጫ ትሰጣለች። የእሷ መግለጫ 
በሰው ኃይል ግኝቶች ላይ ያተኮረ ሲሆን በቂ የጀርባ ምርመራ ሳይደረግ በጨቅላ ሕፃናት ክትባት መርሃ 
ግብር ላይ ዶክተሮችን መቅጠሩ አደገኛ መሆኑን ያብራራል። 

 

 
 

ያስታውሱ፡ 

የአንድ ድርጅት የጥቃት ጥበቃ እንቅስቃሴ የእያንዳንዱ ራተኛ ላፊነት ቢሆንም ደህንነቱ የተጠበቀ 
ተቋም ለመገንባት ግን የተወሰኑ በጣም ወሳኝ ቡድኖች መኖር አስፈላጊ ነው። 

 

 

 

በዚያ ቀን፣ አህመድ እና አስቴር አብረው ወደ ኤፍ.ኤች.ኤፍ 

ቢሮ በመመለስ በመስክ ጉዞ እና ስለ ኤስ.ኤች.ኤ  እየተወያዩ 
ነው። 

 

 

 

 

“የመጨረሻውን አጭር መግለጫ በተሻለ ሁኔታ ማስተናገድ ነበር ብዬ አስባለሁ። 
የተገኘው ምላሽ ከነገሩ አሳሳቢነት ጋር አልተመጣጠነም የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ እንደ 
ኢፍትሐዊ እና ትክክል እንዳልሆነ በመቁጠ ተበሳጭቷል። ከእርሱ ጋር 

እስማማለሁ። " 

 

 

 



 

 “አይ፣ እኔ ማንንም ለማበሳጨት ፈልጌ አይደለም እኔ ራዬን እየራሁ ነበር። 
ግኝቶቻችንን ማካፈል እና ሐቀኛ መሆን አለብኝ አለበለዚያ ግን ሁኔታው 

እንዳይቀየር ይሆናል።" 

 

 

 

 

 “ከ ጋር ተነጋግሬ ነገሮችን ማቃለል እንደምችል ልመልከት። ጓደኛሞች መሆናችን 

ይረዳል።" 

 

 

 

 

ከመስክ ጉዞ ወደ ኤፍ.ኤች.ኤፍ ሲመለሱ 
 

አስቴር ወደ ኤፍ.ኤች.ኤፍ ስትመለስ በክትትል የጉዞዋንመረጃ 

ለመስጠት እና ስለ ኤስ.ኤች.ኤ ደካማ የሰው ኃይል አስተዳደር 
እርምጃዎች ስጋታቸውን ለማካፈል ከዚነት ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ 
ያዘች። ለምሳሌ፣ በአዲስ የተሾሙ ሠራተኞች ላይ በቂ የጀርባ 
ምርመራ እያደረጉ አይደለም። 

ዚነት ኤስ.ኤች.ኤ ተገቢ ጥንቃቄን በማድረግ የጥቃት ጥበቃውን 
እንዳላጠናቀቀ ታስታውሳለች። ይሄ ምን ዓይነት ክፍተቶች 
ሊኖሯቸው እንደሚችሉ እና ምን ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የበለጠ ለመረዳት ሁሉም አጋሮች 
የጥቃት ጥበቃ ራስን መገምገምን እንዲያጠናቅቁ እንድትጠይቅ ያነሳሳታል። 

 

ያስታውሱ፡ 

አንድ ተቋም አንድን ለመፈጸም የሚያስችል አቅም መኖሩን ለመገምገም የሚደረግ ማስረጃ የማሰባሰብ 
ነው። የጥቃት ጥበቃን በተመለከተ የሚደረግ የተቋም አቅም ግምገማ ለጋሽ ድርጅቶች ከተቋማት 
የሚጠብቋቸውን ደረጃዎች ወይም ቅድመ ሁኔታዎች ለምሳሌ ተቋሙ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲ አለው 
ወይስ የለውም የሚሉትን ያካትታል። 

በሞጁል 2 ውስጥ ለድርጅታዊ አቅም ራስን መገምገም ተዋውቀዋል። እንደገና ለመመልከት እዚህ ጠቅ 
ያድርጉ፡፡ 

https://bit.ly/3HYBvNO


የተወካይ ክትትል 

በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ፣  ለመረጃ ጥያቄዎች መልስ ይህ የጥቃት ጥበቃ የራስ 
ምዘናን ያካትታል። በመጨረሻ ላይ ሲመልሱ፣ በጣም ራ የበዛባቸው እና ተጨማሪ ጊዜ 
ካገኙ በኋላ ክትትል እናደርጋለን ብለዋል። 

ከጥቃት ጥበቃ ጋር ስብሰባ አዘጋጅታለች 

 

 

"ጥቃት ጥበቃ   

ምን ላይ እ ለመረዳት እየተከታተልኩ ነው።" 

 

 

“አመሰግናለሁ፣ የሚትፈልጉትን ስላልሰጠናችሁ አዝናለሁ። እንደ የሰው ኃይል 
አስተዳደር ሥራ አስኪያጅ በጣም ሥራ በዝቶብኛል እና እንደ ጥቃት ጥበቃ ተወካይ 

ከእኔ ምን እንደሚፈለግ በትክክል ግልፅ አልሆነልኝም።” 

 

 

“ማንኛውም ዓይነት የጥቃት ጥበቃ ወይም የተወካይ ሥልጠና ካለዎት እና በዚህ 

ሥራ የሚደግፍዎት ማን እንደሆነ ማወቅ እችላለሁ?” 

 

 

“በእርግጥ፣ እውነቱን ለመናገር በድርጅቱ ውስጥ የጥቃት 
ጥበቃ አስፈላጊነት በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ እውነተኛ ድጋፍ የለኝም። እኔ ደግሞ 

ምንም ሥልጠና አላገኘሁም።" 

 

 

“እሺ ፣ የሚያግዙዎት አንዳንድ ቁልፍ የጥቃት ጥበቃ መሥርቶችን እና 
እንዲመለከቱት የጥቃት ጥበቃ የሥልጠና ኮርስን አንዳንድ መረጃዎችን 

እልክልዎታለሁ። ለአሁን በዚህ መጀመር " 

 



ተግባር 1.2 - የጥቃት ጥበቃ ሥልጠና 

ዚነት በግርማ የጥቃት ጥበቃ ተጠሪ ሚና ላይ ምንም ዓይነት የጥቃት ጥበቃ ሥልጠና ወይም አቅጣጫ 
አለማግኘቱ አሳስቧታል። ግርማን ጨምሮ ለሁሉም ሠራተኞች የሥልጠና አማራጮችን በማጥናት 
በርካታ የተለያዩ የጥቃት ጥበቃ ቦታዎችን የሚሸፍን ሥልጠና ታገኛለች። 

እነዚህ ሁሉ መስኮች አስፈላጊዎች ናቸው፤ ነገር ግን ዚነት ለግርማ ሁሉ አስፈላጊ ትምህርት እና እንደ 
ጥቃት ጥበቃ ተወካይ ኃላፊነቱን እንዲወጣ የሚረዳ ተጨማሪ የተጠናከረ ሥልጠና ቅድሚያ መስጠት 
ይፈልጋል። 

 

በመጀመሪያ፣ ለሁሉም የኤስ.ኤች.ኤ ሠራተኞች አምስት አስፈላጊ የጥቃት ጥበቃ 
የሥልጠና ርዕሶችን ይምረጡ። 

 

 
 ትርጓሜዎች እና ቃላቶች 
 የተወካዮች ሚና እና ኃላፊነቶች  
 ደህንነቱ በተሻለ የተጠበቀ የቅጥር ምልመላ 
 የባህሪ መመሪያ 
 የጥቃት ጥበቃ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን እና ድርጅታዊ መስፈርቶች 

 ምርመራና ከአደጋ የተረፈን ማእከል ያደረጉ አቀራረቦች 
 የሥጋት ግምገማና የድርጊት መርሀግብር 
 ደህንነቱ የተጠበቀ የመርሃግብር ቀረጻ 
 አሳሳቢ ነገሮችን ሪፖርት ማድረግ 

 የ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ክስተቶች ስረ-መሰረት መንስዔዎች 

 

 
ግርማ የሚያስፈልገውን ተጨማሪ የስልጠና ርዕሶችን አሁን ምረጡ 

 

 

መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

ሰለ ጥቃት ጥበቃ ሥልጠና ጠቀሜታ ማጠቃለያ   



የጥቃት ጥበቃ አንገብጋቢ እና ውስብስብ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ሠራተኞችን እና አጋር አካላትን ስለ ሥነ 
ምግባር ደንብ እና ደህንነት ጥበቃ ፖሊሲ ሥልጠና መስጠት አስፈላጊ ነው። ይህም ከሚሠሩባቸው 
ማኅበረሰቦች እና ተጠቃሚዎች ጋር የሚኖራቸውን መስተጋብር ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን እና ምቹ 
አካባቢን ለመፍጠር ድጋፍና መረጃ ለመሰጠት አሰተዋጽዖ ያደርጋል። 

 
ሥልጠናም እንዲሁ ቡድኑ እርስበርስ ስለ ደህንነት ጥበቃ ለመነጋገር እና ግልፅ እና ነፃ የሆነ ውይይት 
የማድረግ ባህልን ለማዳበር፤ ተሳታፊዎች ሀሳባቸውን ለማንሳት ነፃነት እንዲኖራቸው ያደርጋል። 

 
የተለየ ሥልጠና በመስጠት የጥቃት ጥበቃ ተወካዮችን ሚናቸውን በራስ መተማመን አንዲወጡ 
ማድረግ የግድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ተጨማሪ ኃላፊነት ስላለባቸው እና የጥቃት ጥበቃ ስጋቶችን 
እና ሂደቶችን ማወቅ ስለሚጠበቅባቸው ነው። እንዲሁም ሠራተኞችን፣ አጋር አካላትን እና ድርጅቱን 
ለመደገፍ የሚያሰችል ዕውቀትና ክህሎት ሊኖራቸው ይገባል። 

 

  



የቪአይፒ (እጅግ አስፈላጊ ሰዎች) የሚሳተፉበት 
ዝግጅት፤ 

 

ክፍል 2 - ቪ.አይ.ፒ (እጅግ አስፈላጊ ሰዎች) የሚሳተፉበት ዝግጅት፤ 

ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ(ኤፍ.ኤች.ኤፍ) አንድ ትልልቅ ሰዎች የሚሳተፉበት የቪ.አይ.ፒ ዝግጅት 

ለማዘጋጀት የሕፃናት ክትባት ላይ የሚሠራ አንድ አጋር ድርጅት ይመርጣል። ኤፍ.ኤች.ኤፍ አጋሩን 
ለዚህ ዝግጅት እንዲዘጋጅ ያግዛል። 

በክፍል 2 ዕቅድ የጥቃት ጥበቃ አካላት እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ አጋር ከሚያስፈልገው የድጋፍ ዓይነት 
ጋር ይተዋወቃሉ። ሠራተኞችን እና ተጠቃሚዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ሁሉንም ምክንያታዊ 
እርምጃዎች መውሰዳቸውን ለማረጋገጥ በሥራ የተጠመደ የሠራተኛ ቡድን ተግዳሮቶችን ለመፈተሽ 
ዕድሉ ይኖራል። 

እንደ ሞጁሎች 1 እና 2 ፣ የሥራ ቦታ ባህሪዎች ለአንዳንድ ሠራተኞች ችግሮችን ማቅረባቸውን 
ይቀጥላሉ እናም ይህ በመጠበቅ ላይ የሚኖረውን ቀጥተኛ ተፅዕኖ መገምገም ይችላሉ። 

 

 

የቪ.አይ.ፒ ዝግጅት   

ዝናሽ የጨቅላ ሕጻናት ክትባት ፕሮግራም በጎ ሥራን ለማሳየት 

የቪ.አይ.ፒ ዝግጅቷን እያቀደች ነው። ጉብኝቱ ለፕሮጀክቱ 
የገንዘብ ልገሳ እንደሚያደርግ እና አንዳንድ አዎንታዊ 
ማስታወቂያዎችን እንደሚያመጣ ተስፋ በማድረግ እና ቄስ 
ጋሻው የተባለ የኃይማኖት መሪን ያጠቃልላል። እሷም 
ትሳተፋለች እናም ጋዜጠኛ ለመጋበዝ አቅዳለች። 

ዝናሽ ተለዋዋጭ ኦፕሬሽንን በመምራት በብሔራዊ ደረጃ ለመታወቅ ከፍተኛ ፍላጎት አላት። 

 

ዝናሽ ከቪ.አይ.ፒ. ጉብኝቱ ስለምትጠብቀው ከአስቴር እና ከአህመድ ጋር የዕቅድ ስብሰባ አላት። 



 

በስብሰባው ላይ አህመድ በጋለ ስሜት  ኤስ.ኤች.ኤን እንደ ተስማሚ አጋር ይጠቁማል። ሆኖም አስቴር 
ከኤስ.ኤች.ኤ ጋር ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ታስታውሳቸዋለች። የዕድገት ጉድለታቸው እና የጥቃት ጥበቃ 
ክፍተቶች ተለይተዋል። በመስክ ጉዞው የለዩዋቸውን የቅጥር ጉዳዮችም ታስታውሳቸዋለች። 

አህመድ ወዲያውኑ ማረጋገጫ ይሰጣል። 

ዝናሽ ሁለቱንም ችግሮች/ጉዳዮችን እንዲፈቱ ታስተምራቸዋለች እናም የጉብኝቱን አስፈላጊነት አበክራ 
ታስረዳቸዋለች። ከጥቂት ጊዜ በፊት መጀመሪያ እንደደረሰች ስለዚህ ጉዳይ እንዳሳወቀቻቸው 
ታስታውሳቸዋለች። 

ከዝናሽ ጋር ከተገናኘ በኋላ አህመድ እና አስቴር ውይይት ያደርጋሉ። አህመድ ለጉብኝቱ ኤስ.ኤች.ኤ 
እንዲመረጥ እንደሚፈልግ በጣም ግልፅ ያደርገዋል። 
 

 

 

 

"እ እና ቡድ ን ለማሳየት ግሩም ዝግጅት እንደሚያቀርቡ እርግጠኛ ነኝ። ይህንን 

ውን ማድረግ የሚችለው ብቸኛው ፕሮጀክት ነው።" 

 

 

 

"እርግጠኛ ነህ ስለ… ” 

( አቋረጣት...) 

 

"እመኑኝ፣ እነዚህ ነገሮች እንዴት እንደሚሩ አውቃለሁ።" 

 

 

 



አስቴር ኤስ.ኤች.ኤ ለቪ.አይ.ፒ ዝግጅት እንደተመረጠ ለማብራራት ከዚነት ጋር ተገናኘች። ዚነት 

ደስተኛ አይደለችም። እሷ ከመስክ ጉዞ በኋላ በኤስ.ኤች.ኤ ውስጥ ስለጥቃት ጥበቃ ችግሮች ሲወያዩ 
አስቴር ታስታውሳለች። 

 

 

"ጭንቀቶችን ተረድቻለሁ እንደሚያው እኔ እጋራቸዋለሁ፣ ግን ሁሉም  ጋር 

እየታገሉ ነው። እኔ እንደማስበው  ከሌሎቹ የበለጠ ፣ እና እኛ እነሱን ለመጎብኘት 
ግንኙነት እንዲኖረን ነው። ከዋና ተወካይ ጋር መደበኛ ግንኙነት ይሆናል ብዬ 

አስባለሁ።" 

 

 

 

 

"አዎ፣ የተወሰነ  ግን ብዙም አልነበርንም።  ሁል ጊዜ የተጠመደ ሲሆን እንዲጨርስ 

ማድረግ ከባድ ነው።" 

 

 

 

"ሁላችንም በጣም በዝቶብናል። ደህና ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ከ ጋር ወዳጆች 

ስለሆኑ በጣም ተማምኗል። ።" 

 

 

አሁን በኤፍ.ኤች.ኤፍ  ኤስ.ኤች.ኤን ለመጎብኘት የተወሰነ በመሆኑ፣ ዝናሽ እና አህመድ የኤስ.ኤች.ኤ 
የቢሮ ኃላፊ ዳንኤልን ስለየማኅበረሰብ የጨቅላ ሕጻናት ክትባት ፕሮግራም የቪ.አይ.ፒ 
ዝግጅት  ዕቅዳቸው ያነጋግራሉ። 

ዝናሽ ዝግጅቱን ምን እንደሚያካትት ከገለጸች በኋላ፣ የጥቃት ጥበቃ እርምጃዎችን ጨምሮ የሚፈለገውን 
ሁሉ ለማዘጋጀት ለኤስ.ኤች.ኤ በቂ ጊዜ ካለ ለዳንኤል ይጠይቃል። 

ዳንኤል ደስ ብሎታል፣ ልክ እንደ አህመድ ፣ ሁሉም ነገር ደህና እንደሚሆን ወዲያውኑ ዝናሽን አረጋጋት። 

ዝናሽ የአስቴር ስለኤስ.ኤች.ኤ የመጀመሪያ ስጋት ታስታውሳለች፣ ነገር ግን የጉብኝቱ ጥቅሞች በለጋሾች 
ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ፣ ጥሩ ማስታወቂያ ወዘተ  የበለጠ አስፈላጊ እንደሆኑ ታስባለች። 
 

 



 

 

ማጠቃለያ ትምህርት 

ከዚህ በታች ባለው የጥቃት ጥበቃ ጉዞ ላይ ያሉ ማስታወቂያዎች አንዳንድ የግል ባህሪያትን ያሳያሉ፣ 
ይህም በጥቃት ጥበቃ ላይ ስጋትን ለመቋቋም ፈታኝ ሁኔታዎችን ሊያመጡ ይችላሉ። 

ዝናሽ ፣ አስቴር እና ዚነት በመስክ ጉዞው 
ውስጥ ተለይተው የሚታወቁትን አደጋዎች 
የጥቃት ጥበቃ ስጋቶች አሏቸው፣ ግን 

የቪ.አይ.ፒ ዝግጅቱ ይቀጥላል። 

ሊደርስ የሚችለውን ተጽዕኖ በመለየት እና 
በመመዝገብ፣ እንዲሁም ለማቃለል ዕቅድ 
በማውጣት ሁልጊዜ አደጋዎቹን በጥንቃቄ 
መተንተን እና ለእነሱ ተጠያቂ መሆን 
አስፈላጊ ነው። 

 

1. ብሩህ አመለካከት - በጣም ብዙ ብሩህ ተስፋ 

2. ትችት - ትችትን መፍራት 

3. ምኞት - የተሳሳተ ምኞት 

4. ትኩረት መከፋፈል - በተፎካካሪ ጥያቄዎች ተረብሸዋል 

5. ብስጭት - ተመሣሣይ ጭንቀትን በማንሳት ብስጭት 

 

የቪ.አይ.ፒ ዝግጅት ማረጋገጫ ዝርዝር 

አስቴር እና ዚነት ለቪ.አይ.ፒ ዝግጅት በሚፈለገው ላይ አብረው ይሠራሉ እና ለኤስ.ኤች.ኤ 
የማረጋገጫ ዝርዝር ይፈጥራሉ። 
 



አስቴር እና ዚነት ዝግጅቱ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ የማረጋገጫ ዝርዝሩን መከለሱ 
አስፈላጊ ነው። ይህ ስህተቶች እንዳይፈጠሩ እና ነገሮች በቀን ወይም በአንድ ክስተት ወቅት እንዳይሳሳቱ 
ይከላከላል። ለዚህ ዓላማ አጠቃላይ የማረጋገጫ ዝርዝር የሚከተሉትን ያጠቃልላል 

 

 የጎብኝዎች መረጃ - ስሞች፣ የስልክ ቁጥሮች፣ አድራሻዎች ወዘተ። 
 የራስ-መግለጫ ቅጽ - የተፈረመ የጎብኚ የራስ-መግለጫ ቅጾች 
 የጥቃት ጥበቃ የሰነድ ፓኬጅ - ፖሊሲ መግለጫን፣ የሥነ ምግባር ደንቦችን እና ከጎብኝዎች 

የሚጠበቁ ባህሪያትን ጨምሮ። 
 የአደጋ ግምገማ - የማኅበረሰቡ መገኛ ሥፍራ እና የሚሳተፉ ተጠቃሚዎችን በተመለከተ 

ሎጂስቲክስ። 
 አጭር መግለጫዎች - ለሠራተኞቹ እና ለተሳተፊ ተጠቃሚዎች። 
 ሚናዎች እና ኃላፊነቶች - በዝግጅቱ ውስጥ ለሚሳተፉ ሁሉ 
 ስምምነት እና ፈቃዶች - አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ከልጆች ጨምሮ ማስታወቂያ፣ ፈቃዶች እና 

ፈቃዶች። 
 ሪፖርት ማድረግ፡ - እንዴት አደጋ ሪፖርት እንደሚደረግ 

 
ለበለጠ መረጃ ይህንን እንደገና ይመልከቱፃናትን እና ታዳጊዎችን ያካተቱ ደህንነታቸውየተጠበቁ 

መሆናቸውን የቅድ መመሪያ. 

 

 

ለቪ.አይ.ፒ ዝግጅት ማቀድ። 

ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲርስ ለዝግጅቱ እየተዘጋጁ ነው። አስቴር እና ዚነት ደግሞ ድጋፍ ለማድረግ 
ከኤስ.ኤች.ኤ ጋር በሥራ ተጠምደዋል። 

የጥቃት ጥበቃ አደጋውን ለመመዘን አንዲያግዛቸው ለትዕግስት  እና ለግርማ  ከጉብኝቱ ቀድሞ 
የመመዘኛ ወረቀት ተልኮላቸዋል። ይህም ዕቅዱን ለማቀድ ያግዛል። 

ተጠቃሚዎችን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እና ፎቶ ለማንሳት አስፈላጊውን ፈቃድ እና የስምምነት ሰነድ 
እንዲኖር ለኤስ.ኤች.ኤ ማሳወቅ አለባቸው። 

ጋዜጠኛ እንደሚኖርም ማስታወስ ያስፈልጋል። 
 

ዋና ምክር 

• የተጠቃሚ ፎቶዎች ለድርጅቱ ዕውቅና ከፍተኛ ድርሻ ይኖራቸዋል። በሚዲያ የሚደረጉ 
ዘመቻዎች እና ማኅበረሰቡን መጎብኘት በማኅበረሰቡ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር እና ገንዘብ ለማሰባሰብ 
የሚደረጉትን ጥረቶች ያጠናክራሉ። እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች ከሕፃናት እና ከማኅበረሰቡ ጋር 
አስቀድሞ መወያየት ለጥቃት ጥበቃው ወሳኝነት አለው። 

 

https://bit.ly/3tA4GBY
https://bit.ly/3tA4GBY
https://bit.ly/3tA4GBY
https://bit.ly/3tA4GBY


• በኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጅ የተደገፈ የጥቃት ጥበቃ መመሪያ፣ ፎቶ ለማንሳት 
እንዴት ፈቃድ መጠየቅ እንዳለብን የሚያሰረዳ፣ ቃለ መጠይቅ እንዴት ማድረግ እንዳለብን የሚገልፅ፣ 
መረጃ እንዴት እንደሚቀመጥና ሌሎች የተጠቃሚዎች እና የማኅበረሰቡ ምስጢራዊ የግል መረጃዎች 
የሚያዙበት መንገድ መኖር ይኖርበታል። የፈቃደኝነት ስምምነት ሰነድ መፈረሚያ ቅፅ ቅጅዎች 
እንደመረጃ መያዝ ይኖርባቸዋል። 

 
• በራሳቸው መወሰን የሚችሉ ታዳጊዎች ከመሳተፋቸው በፊት ቀድመው መጠየቅ ይኖርባቸዋል። 
በራሳቸው ለመወሰን ያልደረሱ ከሆነ ቤተሰቦቻቸው ወይም አሳዳጊዎቻቸውን መጠየቅ ያስፈልጋል። 
ፎቶዎችን ጨምሮ የግል መረጃዎቻቸው ያለ እነርሱ ፈቃድ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። 
 

ለበለጠ መረጃ የፃናት ደህንነት ጥበቃ መመሪያየሚለውን ይመልከቱ፤. 

 

 

ዕቅዱ እንደተጀመረ በአንድ ሳምንት ውሰጥ አስቴር ለትዕግስት  እና ለግርማ  አስቸኳይ ኢ-ሜይል 
ላከች። 

 
 

ኢ-ሜይሉ ከተላከ አንድ ቀን በኋላ አህመድ አስቴርን እንታገኘው ጠየቃት። በጣም ተቆጥቶ እና ተናዶ 
ነበር ምክንያቱም ዳንኤል ለምን ይህንን ሁሉ መረጃዎች ማረጋገጥ እንዳለባቸው እና በተለይም ደግሞ 
ከኃይማኖት አባቶታቸው ማረጋገጫ ማምጣት እንዳለባቸው ከኤስ.ኤች.ኤ ጋር በስልክ እየጠየቀች 
ስለነበረ ነው። 
 

https://bit.ly/3qJekk3
https://bit.ly/3qJekk3


 

"ለ በምታቀርቧቸው ብዙ ጥያቄዎች በጭራሽ ደሰተኛ አደለሁም ነገሩን በጣም 
እያወሳሰባችሁት ነው። አባቶቸውን አፈርመው እንዲያመጡ እንደምትፈልጉ 

ማመን ይከብደኛል። ምን አስባችሁ ነው?" 

 

 

 

 

“ይህንን የማድረግ ግዴታ አለብን” 

 

 

 

 

“ከዚህ በላይ ምንም መስማት አልፈልግም ንቀት ነው?" 

 

 

 

በዛ ቀን አመሻሹ ላይ አስቴር እና ዚነት 
የቪ.አይ.ፒ ዕቅድ ሰብሰባ እያደረጉ ነበር።  

አህመድእንደተቆጣ አስቴር ለዚነት ነገረቻት። 

ደህንነትን ለመጠበቅ የሚችሉትን ሁሉ 
እንዳደረጉ እና ጥያቄዎቻቸውንም ለተገቢው 
አካል ማቅረብ እንዲችሉ እንዳደረጉ ወሰኑ። 

 

 

 

"ከመክ ጉብኝቱ በኋላ  ውሰጥ ያለው የጥቃት ጥበቃ ሁኔታ በጣም አሳሰቦኝ ነበር፤ 
አሁንም ቢሆን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ማረጋገጫ እንዲሰጡን እንጠብቃለን፤ ነገር 

ግን ብዙ መራት ያለብን ነገር አለ።" 

 



 

 

"ምናልባት ሰለዚህ ጉዳይ ብናዋራት የተሻለ ነው።ምንም ነገር እንዲበላሽ 

አትፈልግም ይሆናል" 

 

 

 

"ነገር ግን ያሳሰበንን ጉዳይ ታቀዋለች በ ላይ ይህንን ማድረግ ይከብደኛል። አሁን 

ሁሉም ነገር መልካም እንደሚሆን ተፋ ማድረግ አለብን።" 

 

 

 

ያስታውሱ፡ 

ሊደርስ የሚችለውን አደጋ በመለየት እና በመመዝገብ፣ እና ለማቃለል ቅድ በማውጣት ሁልጊዜ 
አደጋዎቹን በጥንቃቄ መተንተን እና ለእነሱ ተጠያቂ መሆን አስፈላጊ ነው። አንዳንዴ ትችትን መፍራት፣
ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን በማንሳት መሰላቸት እና እርስበርስ ሊያመጣ ይችላል። 

 
 

 

ያንጸባርቁ ስጋቶች የቀነሱ ይመስልዎታል? በዚህ ደረጃ እና ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ብለው ያስባሉ? 

 

መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

 

 

 



 

ጉብኝቱ ይካሄዳል ... 

ዝናሽ፣ ቄስ ቻርልስ፣ አህመድ እና ጋዜጠኛዋ ኑኃሚን በኤስ.ኤች.ኤ ሠራተኞች የምሳ ግብዣ በተዘጋጀበት 
ፕሮጀክት ላይ ደርሰዋል። 

ዳንኤል አጠር ያለ ምሳ አዘጋጅቶ የዕለቱን የጉዞ ዕቅድ ያካፍላል። 

ከአንዳንድ ዶክተሮች እና ነርሶች እንዲሁም ከልጆች እና ከማኅበረሰቡ አባላት ጋር በክኒሊኩ ለመገናኘት 
በመኪና ወደ እነርሱ ሄደዋል ። 

እንዲሁም በፕሮጀክቱ ቦታ አንድ ምሽት ያሳልፋሉ። ማኅበረሰቡ ወጣቶች የዘፈን እና የዳንስ ትርኢት 
የሚያሳዩበትን ማኀበራዊ ምሽት አዘጋጅተዋል። 
 

 

2.3 ተግባር ፦ የዝግጅት ዕቅድ 
 
በርካታ አደጋን የሚከላከሉ ምክንያቶች አንድ ላይ ሲገናኙ አንድ ክስተት የመከሰቱ ዕድል ከፍተኛ ሲሆን 
በልጆች እና በማኅበረሰቦች፣ በድርጅቱ እና በሠራተኞች ላይ ሊደርስ የሚችለው ተፅዕኖ ከፍተኛ 
ይሆናል። ዝናሽ፣ አስቴር እና ዚነት ስጋቶችን ችላ ብለው ዝግጅቱን ቀጠሉ። 

 
ከጥበቃ ለመጠበቅ በቦታው መሆን የነበረባቸውን ወሳኝ እርምጃዎች ከዝርዝሩ ይለዩ። 

 
 የጎብኝዎች መረጃ 
 የራስ-መግለጫ ቅጽ 
 የጥቃት ጥበቃ ሰነድ ጥቅል 
 የስጋት ግምገማ 

 የጥቃት ጥበቃ አጭር መግለጫ 
 ሚናዎች እና ኃላፊነቶች 
 ስምምነት እና ፈቃዶች 
 ሪፖርት ማድረግ 

 

መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዝናሽ አዲስ በመሆኗ እና ፍላጎቷ የኤፍ.ኤች.ኤፍ 
ማደግ እና ማጎልበት በመሆኑ እንዲታወቅ መደረጉ 
ተደሰታለች። አመሰግናለሁ ለማለት ከቡድኑ ጋር 
ክብረ በዓልን ለማድረግ አቅዳለች። 

 

 

 

 

  



የጥቃት ጥበቃ ክስተት 

 

ክፍል 3 የጥቃት ጥበቃ ክስተት 
 
በዚህ የሞጁል ክፍል ውስጥ የጥቃት ጥበቃ ይፋ ማድረጊያ፣ የጥቃት ጥበቃ ክስተትን ሪፖርት የማድረግ 
መሰናክሎችን ሪፖርትን ለመቀበል ከሚወሰዱ እርምጃዎች ጋር ይተዋወቃሉ። ከተጎጂዎች እና ከጉዳት 
ከተረፉት ሰዎች ጋር ለመሳተፍም ዕድል ይኖራል። 

 

 

ክስተትን ሪፖርት ማድረግ  

የቪ.አይ.ፒ ዝግጅቱ ከተካሄደ ከአሥር ቀናት በኋላ፣ ከልጅዋ ጋር በተለመደው ክሊኒክ ቀጠሮ ላይ 
እንደምትገኝ እናትየው ለቅድስት ነግራለች። በቅርቡ የቪ.አይ.ፒ ዝግጅት እንዴት እንደነበር ይነጋገራሉ። 
ቅድስት እንዳለችው በጣም ተደስተዋል፤ ዝግጅቱም ውጤታማ ነበር ብለዋል። እናት ዝም ብላለች 
ደስተኛም አትመስልም። ቅድስት ምን እንደተፈጠረ ጠየቀቻት። 

እናት እየተጨቀች በዝግጅቱ ወቅት አንድ አሰቃቂ ነገር እንደተከሰተ አስረዳቻት። 

ለማካፈል ፈቃደኛ አልነበረችም፤ ነገር ግን በማግባት በጓደኛዋ  ላይ በዝግጅቱ ላይ አንድ አሰቃቂ ነገር 
እንደደረሰ ለቅድስት ትነግራታለች። 

ቅድስት በጣም ደግ ናት፤ አዳመጠቻት እና ጓደኛዋ በፕሮጀክቱ ውስጥ የሆነውን ነገር እንድትነግራት 
እንድትጠይቃት ታበረታታለች። 
 

 

 
 



 

ዋና ምክር፤ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ይፋ ማድረጊያ ዓይነቶች 

ቅድስት  ይፋ የማድረግ ሂደቱን ጀምራለች። በአቀራረቧ ጠንቃቃ ነች። የጥቃት ይፋ ማድረጊያዎች 
በተለያዩ መንገዶች የተቀረጹ ናቸው፤ ከተዘዋዋሪ እስከ ቀጥታ ማሳወቂያ። በሚቻልበት ቦታ ሁሉ ይፋ 
ለማድረግ ወይም ጣልቃ ለመግባት ዕድል እንዳያመልጥ ማድረግ ወሳኝ ነው። ይፋ የማድረግ ዓይነቶች 
የሚከተሉትን የሚያጠቃልሉ ሲሆን በእነዚህ ብቻ አይወሰኑም፦ 

• ሆን ተብሎ - በቀጥታ እና ሆን ተብሎ ለአንድ ሰው የተሠራ። 

• በቃል ያልሆነ-በፅሁፍ ወይም ስዕሎችን በመሳል የተሠራ። 

• በከፊል - ተጎጂው/የተረፈ ሰው ለአንድ ሰው መንገር ሲፈልግ ነገር ግን ቀጥሎ ምን ሊሆን 

እንደሚችል በመፍራት የአጠቃላይ ሁኔታውን ክፍሎች በመፈተሽ እና/ወይም በመልቀቅ የተሠራ። 

• በመገፋፋት - ጥቃት እየደረሰበት እንደሆነ ለሚጠይቅ ሰው ለመመለስ የተሠራ። 

• ድንገተኛ - የተከሰተውን ለመናገር ባልታሰበ መንገድ የተሠራ። 

• የታገዘ - በሌላ ሰው እርዳታ የተሠራ፣ ለምሳሌ ጓደኛ። 

 

 
ቅድስት ከእናትየዋ ጋር ከተነጋገረች በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባት 
እያሰበች ነው። 

ቅድስት እናትየው ያጋራቻት ነገር ቢያሳስባትም በዚህ ጊዜ ግን ምንም ነገር 
ለማድረግ በቂ መረጃ እንደሌላት ትወስናለች በሚቀጥለው ስብሰባቸው 
ከአለቃዋ ጋር ነገሩን ለማወያየት እስከዚያ ድረስ ለመጠበቅ ትወስናለች። 

ቅድስት አሳሳቢ የሆነ አንድ ነገር መከሰቱ አስጨንቋቷል እና እናትየዋ 
ከጓደኛዋ የበለጠ መረጃ ታገኛለች ብላ ተስፋ ታደርጋለች። 

 

 

 

ሁለተኛ ስብሰባ በቅድስት እና በወላጅ መካከል 

ከሁለት ቀን በኋላ እናትየው ወደ ቅድስት  ክሊኒክ ተመልሳ መጣች እያለቀሰች ነገሩን ይፋ ታደርጋለች። 
ቄስ ጋሻው በማኅበራዊ ዝግጅቱ ላይ የ14 ዓመቷን ሴት ልጅዋን እንዳመሰገነ እና እሷ በጣም ቆንጆ 
እንደሆነች የአድናቆት ቃሉን ታጋራለች። በኋላ ገንዘብ ሰጥቷት ከእሱ ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት 
እንድትፈጽም ጠየቃት። ልጇም እንቢ የምትል አልመሰላትም። 

እናቷ በጓደኛዋ ላይ ይህ ደረሰ ለማለት ከዚህ በፊት የፈተናት ይህ ክስተት ነበር። እሷ በትክክል እንዴት 
እንደምታብራራ አላወቀችም እና በከፊል ነገሩን ይፋ አደረገች። 



 

 

 

"ነገሩን ለማጋራት በጣም ከባድ እንደነበረ አውቃለሁ ስለዚህ ግን ስለነገሩኝ 
አመሰግናለሁ። ትክክለኛውን ነገር ነው ያደረጉት። አሁን ልጅዎት ደህና ሁኔታ ላይ 

እንደሆነች መጠየቅ/ማወቅ እችላለሁ? እናንተን ለመርዳት ልናደርግ የምንችለው 

ነገር አለ?" 

 

 

 

"እቤት ከእኔ ጋር በደህና ሁኔታ ነው ያለችው። ሳምንቱን ሙሉ ጨነቅ ነበር 

እንቅልፍም መተኛት አልቻልኩም" 

 

 

 

 

"ይገባኛል። ይህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ልጅሽ የክምና ርዳታ ማግኘት 

አለባት። ይህን እንዳደርግልሽ ትፈልጊያለሽ? ወይም የወሲባዊ ጤና ክሊኒክን 
ማግኘት እንድትችዪ ልረዳሽ እችላለሁ። በሚስጥር እንደያዝ ደግሜ ላረጋግጥልሽ 

እፈልጋለሁ። በቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ልንገርሽ።" 

 

 

 

ያስታውሱ፦ 

ወሲባዊ ጥቃት ለተጎጂዎች እና ለተረፉት ሰዎች የጤና ተፅዕኖ አለው። አስፈላጊ ከሆነ እና ከተፈለገ 

የእርግዝና መከላከያን (PEP) ምርመራ እና መድኃኒት ጨምሮ የሕክምና እንክብካቤ ማግኘት 
ያስፈልጋቸዋል። እንዲሁም ከተጎዱ በኋላ እንዲቋቋሙ ለማገዝ የምክር አገልግሎት መስጠት አስፈላጊ 
ነው። 

ምስጢራዊነትን ለጥቃት ጥበቃ ቁልፍ መርህ ነው። መረጃው በመጀመሪያ ደረጃ የተሰየመውን የጥቃት 

ጥበቃ ተወካይ እና ከፍተኛ ሥራ አስኪያጅ ማወቃቸው አሰፈላጊ ከሆነ ብቻ ይጋራል። 

 

 

ከጉዳት የተረፋትን ማዳመጥ 



እናትየው ቅድስትን ማመኗ ነገሩን ይፋ እንድታደርግ ረድቷታል። እውነተኛ እና የታመነ ግንኙነቶችን 
መፍጠር የሪፖርት አቀራረብ ባህልን ለመፍጠር ወሳኝ አካል ነው። 

ቅድስት በጥንቃቄ እና በስሜቷን በመጠበቅ የነገሩን ይፋ መደረግ አመቻችታለች። ልጅቷ ደህና መሆኗን 
በማጣራት፣ ስለ የሕክምና ዕርዳታ በመጠየቅ እና ስለ ምስጢራዊነት ማረጋገጫ በመስጠት 
ይህንን  ታስተባብራለች። ንግግሩን በሚያደርጉበት ሰዓት ቅድስት በተረጋጋ እና ትችት በሌለበት መንገድ 
ነው የቀረበቻት። 
 

 

በ2018 ከጉዳት የተረፋ ሰዎችን ከማደመጥ ልምድ የተገኘ ግኝት 

• በዓለም አቀፍ የርዳታ ዘርፍ ውስጥ የወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ር የሰደደ 

መሆኑ ተዘግቧል:: 
• በሕይወት የተረፉት እና ምስክሮች ሪፖርት ለማድረግ ብዙ መሰናክሎች ያጋጥሟቸዋል 
• ብዙውን ጊዜ የሪፖርት አራሮች ተገቢ ያልሆኑ፣ ግድየለሾች እና ተደራሽ አይደሉም 
• በቂ ያልሆነ ድጋፍ ለተጎጂ እና በሕይወት የተረፈው 

 
ለተጨማሪ መረጃ በዓለም አቀፍ የርዳታ ዘርፍ ውስጥ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ  -  የተጎጂ 
እና ከጥቃት ይወት የተረፉ ሰዎች ድምፅ። 

 

 

 
ከጥቃት በሕይወት የተረፉ ሰዎች ድምፅ፡፡ 

 

በሕይወት የተረፉ ሰዎች ስለ ልምዶቻቸው የተናገሩትን አንዳንድ ምሳሌዎች እነሆ- 

 

 

https://bit.ly/3lgmKMw
https://bit.ly/3lgmKMw
https://bit.ly/3lgmKMw


 

3.4 ተግባር - የወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ይፋ 
ማድረጊያዎችን ማስተናገድ 

ለዚህ ተግባር፣ ቅድስት ከልጅቷ እናት ጋር እንዴት እንደተነጋገረች እና እናቷን በግልፅ ለመርዳት ስሱ 
የሆነ መስተጋብርን እንዴት እንደ ተጠቀመች አስቡ። 

የሚከተሉትን ይፋ የማድረጊያ ሥራን በተመለከተ ሊያግዙ የሚችሉ ወይም የማይችሉ መግለጫዎችን 
ያጥኑ እና ከምናሌው ዝርዝር “አድርግ” ወይም ”አታድርግ” የሚለውን ይምረጡ። 

 
እውነታውን ከማወቆ በፊት መላምቶችን ያስቀምጡ 

ለሚመለከተው ሰራተኛ ሪፖርት ያድርጉ 

የ ጥበቃ (የተወካይ) ሚና እና ኃላፊነቶች 
ችግሩን ችላ ይበሉ 

ይድገሙ/ግንዛቤዎን ይፈትሹ 

“ለምን?”ብለው ይጠይቁ 
በጥንቃቄ ያዳምጡ 

ሰውየውን ይሞግቱት 

 

አዋቂዎችም ሆኑ ልጆች ወሲባዊ ጥቃት፣ የወሲብ ብዝበዛ እና /ወይም ወሲባዊ ትንኮሳ ይፋ እንዲያደርጉ 
ይህ አስፈላጊ ነው። 
 
አድርግ 

 

1. በጥንቃቄ ያዳምጡ - መረጃው በጣም አስፈላጊ እና ለመናገር አስቸጋሪ ነው። 

2. ለምን ብለው አይጠይቁ - ተጎጂው ባለማወቅ እንደራሱ ኃላፊነት ሊሰማው ይችላል። 

3. ግንዛቤዎን ይድገሙ/ይፈትሹ - የተከሰተውን ትክክለኛ ማግኘት አስፈላጊ ነው። 

4. ለሚመለከተው ራተኛ ሪፖርት ያድርጉ - ይህ ለተጠያቂነት እና ምስጢራዊነት አስፈላጊ ነው። 

 
አታድርግ 

 

1. ግለሰቡን ይሞግቱት - ፈታኝ ሁኔታ ተጎጂው አለመታመን እንዲሰማው ሊያደርግ ይችላል። 

2. እውነታውን ከማወ በፊት መላምቶችን ያስቀም - ተከሰተው ትክክል ላይሆን ይችላል። 

3. ችግሩን ችላ ይበሉ ፦ ተጠቂዎችን ለመጠበቅ እና ከተጨማሪ ጥቃት ለመከላከል ሪፖርት 
መደረግ አለበት። 

4. ራስዎ ለመመርመር/ለማጣራት ይሞክሩ፦የሰለጠኑ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ 
ትንኮሳ መርማሪዎች ይህንን ተግባር በድርጅቶች የምርመራ ሂደት መረት ማከናወን አለባቸው። 

 



 

 

ክስተትን ሪፖርት ማድረግ   
 

በዚህ መገለጥ ቅድስት በጣም ደነገጠች እና ተበሳጭታለች፤ ነገር ግን ለቪ.አይ.ፒ 
ዝግጅቱ እንዲሆን በቅርቡ የተዘጋጀ የጥቃት ጥበቃ አጭር መግለጫ በማግኘቷ 
እፎይታ አግኝታለች። 
 

ማወቅ ለሚፈልጉ በተቻለ መጠን በዝርዝር ሪፖርት ማድረግ እንዳለባት 
 

እና መረጃውን በሚስጥር መያዝ እንዳለባት ታስታውሳለች። ስለዚህ ቅድስት እሷ ሙሉውን ይፋ 
ማድረጊያ ከሥራ አስኪያጇ ጋር ላለማካፈል ወሰነች እና ይልቁንም ነገሩን ለማካፈል ትክክለኛው ሰው 
የቢሮው ኃላፊ ዳንኤል እንደሆነ ወሰነች። 
 
ቅድስት የእናትየውን ሚስጥር ለዳንኤል አካፈለችው። 
 

 

 

"ምን! ይህ ተከሰተ ብዬ ማመን አልችልም። እርግጠኛ ነ ነበር? እርሱ እና 

በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም የተከበረ መሆኑን ታውቂያለሽ።" 

 

 

“ደህና፣ ወላጅ አውለሁ እና እንደዚህ ባለ ከባድ ሁኔታ ለምን እንደምትዋሽ 

አታየኝም።” 

 

 

 

 "እኔ ይገባኛል ግን ምናልባት የሆነ ነገር እየፈለገች ይሆናል።" 

 

 



 

 

"የወሲብ ጥቃትን ይፋ ማድረግ በተለይም እናት ስለ ልጇ ስታወራ መግለፅ በጣም 

ከባድ ነው እና በጣም ተባሳጭታም ነበር።" 

 

 

 

"እከዚህ በላይ ነገሩን መውሰድ አልፈልግም ምክንያቱም ምንም ማስረጃ ስለሌለን 

እና በ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ብቻ በማሰብ ነው። የእሷ ቃል ብቻ ነው።" 

 

 

 

 

 

የጥቃት አፈ ታሪኮች: አዋቂዎች እና ልጆች 
 

ከዚህ በታች በ ‹አፈ ታሪክ› አምድ ውስጥ የሐሰት መግለጫዎች እና እምነቶች እንዲሁም በ ‹እውነታ› 
አምድ ውስጥ ማብራሪያ ያገኛሉ። 

 
ተአፈ ታሪክ  እውነታ  

የተገላለጠ ልብስ የለበሱ ሴቶች ወሲባዊ 
ጥቃት እንዲደርስባቸው እየጠየቁ ነው። 

የወሲብ ጥቃት እንዲፈጸምበት ማንም አይጠይቅም ወይም 
ሊፈጸምበት አይገባም። ሴቶች ምቾት እና ማራኪነት 

እንዲሰማቸው ይለብሳሉ። ወንጀለኞች በራሳቸው ድርጊት 
ተጠያቂ ናቸው። 

አብዛኛዎቹ ወሲባዊ ጥቃቶች 
የሚከናወኑት በማያውቋቸው ሰዎች 

ነው። 

ከ 10ሩ የወሲብ ጥቃት ሰለባዎች 8ቱ በሚያውቁት ሰው 
ጥቃት ይደርስባቸዋል። 

  

ልጆች ብዙውን ጊዜ ስለ ወሲባዊ ጥቃት 
ይዋሻሉ። 

አንድ ጥናት እንዳመለከተው የሐሰት ክሶች የሁሉንም ክሶች 

4% ብቻ ይወክላሉ። ልጆች እስካልደረሰባቸው ድረስ ስለ 
ወሲባዊ ጥቃት የመናገር የእውቀት ችሎታዎች የላቸውም። 

አንድ ልጅ ካልጮኸ ወይም ለማንም 
ካልነገረ፣ ይህ ማለት ጥቃቱን 

ያበረታታሉ ማለት ነው። 

ጥቃት አድራጊዎች ከልጆች ምስጢራዊነትን ለማረጋገጥ ብዙ 
ጥረት ያደርጋሉ። ይህ እንክብካቤ ተብሎ ይጠራል ፣ እና 

ብዙውን ጊዜ የሚከናወነው ልጆችን በማፍቀር ፣ ሕክምናዎችን 
በመስጠት እና ምን ያህል ልዩ እንደሆኑ በመንገር ነው።ጥቃት 
አድራሾች ዛቻ እና ማስፈራሪያ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ጥቃቱን 
እንደፈፀሙ ለሚያምኑ ልጆች በጣም ግራ የሚያጋባ ሊሆን 

ይችላል። 

 

 



 

 

3.5 ተግባር - ሪፖርት የማድረግ እንቅፋቶች 
 
የጥቃት ሁኔታዎችን ሪፖርት ለማድረግ ብዙ መሰናክሎች አሉ፤ እነዚህ እንደግል ሁኔታቸው እና 

የተለያዩ ሚናዎቻቸው ከሰው ሰው የተለያዩ ይሆናሉ። ከተመለከቱት ዝርዝሮች፣ (1) እናትየው በሴት 
ልጇ ላይ የደረሰውን ጥቃት እና ትንኮሳ ለቅድስት ሪፖርት ለማድረግ ልታልፋቸው የሚገቡ እንቅፋቶች 

ናቸው ብለው የሚያምኑባቸውን እና (2) ዳንኤል ክስተቱን ትኩረት ሰጥቶ ለመመልከት ሊያልፈው 

የሚገባውን እንቅፋት ይምረጡ  

 

 
ከተመለከቱት ዝርዝሮች እናትየው ልጃቸው ላይ የደረሰውን ጥቃት ለፕሬሺየስ 
ሪፖርት ለማድረግ ሊያልፉባቸው የሚችሉ እንቅፋቶች ናቸው ብለው የሚያስቧቸውን 
ይምረጡ።  

 

 

 

 
 የበቀል ጥቃቶች ፍርሃት  

 ሃፍረት / የመገለል ስሜት  

 እርግጠኛ አለመሆን / ማስረጃ ማጣት 
 ድርጅታዊ ባህል 

 ስራን የማጣት ፍርሃት/ የስራ መጎዳት 
 ባህላዊ አመለካከቶች  

 

 

 

አሁን፣ ዳንኤል ክስተቱን በትኩረት ለመመልከት ያልቻለባቸው እንቅፋቶች ናቸው 
ብላችሁ ምታስቧቸውን ምረጡ።  

 

 
መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

 



 

ማጠቃለያ 

ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች እንዳይናገሩ እና ሪፖርት እንዳያደርጉ የሚከለክሉ ብዙ ኃይለኛ ምክንያቶች 
እና መሰናክሎች አሉ። ድርጅቶች ጥቃትን ሪፖርት ለማድረግ ክፍት እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ 
ሊኖራቸው እና ምላሽ ለመስጠት ጠንካራ የአሠራር ሂደቶች ሊኖራቸው ይገባል። 

እነዚህ ከሌሉ የክትትል እጥረት ሊኖር ይችላል። 

ስለዚህ የበለጠ ውጤታማ የሪፖርት ማድረጊያ ጣቢያዎችን መንደፍ እንድንችል እንቅፋቶችን ለመረዳት 
የበለጠ መሥራታችን አስፈላጊ ነው። ይህ ተጎጂዎች/ከጥቃት የተረፉ ሰዎች ስጋታቸውን እና 
ድርጅቶቻቸውን እንዲያዳምጡ እና ውጤታማ ምላሽ እንዲሰጡ ይረዳቸዋል። 

ለተጨማሪ መረጃ ስለ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ (SEAH)  ሪፖርት የማድረግ 

እንቅፋቶችን ይመልከቱ። 

 

 

 

ዚነት የኤፍ.ኤችኤፍየጥቃት ጥበቃ ተጠሪ ናት፡፡ 

ቅድስት በዳንኤል ምላሽ ተጨንቃ ወደ የጥቃት ጥበቃ ተጠሪ 

ግርማ  ለመቅረብ ወሰነች። በጣም ደነገጠ ግን ዳንኤል ተው ስላለው 
መሳተፍ አልፈለገም። የጥቃት ጥበቃ ጥንቃቄዎች ቅድመ 

ዝግጅቱን  ሁሉ እንዳልሠራ ስለሚያውቅ ተጨነቀ። 

ቅድስት ተበሳጨች እና ለመናገር ወስና በቀጥታ ወደ ኤፍ.ኤች.ኤፍ 
ትሄዳለች። ከጨቅላ ሕፃናት የክትባት ፕሮግራም የተገኘች እናት ከባድ 
ክስ መመሥረቷን ትናገራለች። 

ቅድስት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር እንዳይከሰት ትጨነቃለች፤ 
ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በአካል ጉዳተኝነቷ ምክንያት በቁም ነገር 
እንዳልተወሰደች ይሰማታል። 

ቅድስት የምትለው ለመስማት አስፈላጊ እንደሆነ ተደርጎ አይቆጠርም ብላ ታስባለች። 

 
ስለ አካል ጉዳተኝነት መድልዎ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት  የአካል ጉዳተኞችን እና የጥቃት ጥበቃ 

ጉዞውን ይመልከቱ።. 

 

https://bit.ly/3rea1Oq
https://bit.ly/3rea1Oq
https://bit.ly/3rea1Oq
https://safeguardingsupporthub.org/documents/barriers-reporting-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment-seah
https://safeguardingsupporthub.org/documents/barriers-reporting-sexual-exploitation-abuse-and-sexual-harassment-seah
https://bit.ly/3cXo9mK
https://bit.ly/3cXo9mK
https://bit.ly/3cXo9mK


ዋና ምክር፤ ተናገር 

በቅድስት ሁኔታ ውስጥ ላሉት ሠራተኞች፣ ጥቃትን ሪፖርት ለማድረግ ለእሷ የንግግር ወይም የፉጨት 
ሥርዓት መኖሩ አስፈላጊ ነው። 

እንደእነዚህ ያሉት ሥርዓቶች ለሁሉም መሥራት እና ተደራሽ መሆን አለባቸው እና ከጥቃት 

የተረፉትን ማዕከል ያደረጉ መሆን አለባቸው-። ሁሉም ሠራተኞች እና ተባባሪዎች ስጋቶችን በቅን ልቦና 
ሲዘግቡ እንደሚደግፋቸው እና እንደሚጠብቃቸው መተማመን አለባቸው። ሥርዓቱ መሆን 
ያለበትእንዲሁም ከተንኮል አዘል ቅሬታዎች ጥበቃን ይሰጣል። 

 

በጣም ውጤታማ የሆኑት የንግግር ወይም የፉጨት ሥርዓቶች ከሠራተኞች ጋር ይዘጋጃሉ። ከጥቃት 
የተረፉትን ፆታ፣ የፆታ ማንነት፣ የፆታ ዝንባሌ፣ ዕድሜ፣ ዘር፣ ጎሳ፣ አካል ጉዳተኝነት እና ሌሎች ተዛማጅ 
ማንነቶች ሊከሰቱ የሚችሉትን የሪፖርት መሰናክሎችን በመገንዘብ ማስተካከያ ያደረጋሉ። 

 

 

ቅድስት ከኤፍ.ኤች.ኤፍ የጥቃት ጥበቃ መግለጫ፤ 

ከቪ.አይ.ፒ ዝግጅት በፊት በነበረው ወቅት 

ኤፍ.ኤች.ኤፍ ውስጥ አሳሳቢ ጉዳዮች ሊያቀርቡላት 
የሚገባ ሰው የጥቃት ጥበቃ ተጠሪ፤ ዚነት መሆኗን 

ታውቃለች።  

ቅድስት ይህንን ቤተሰብ ለተወሰነ ጊዜ እንደምታውቀው 

እና ለልጅቷ እንደምትጨነቅ ትናገለች። የኤፍ.ኤች.ኤፍ 
ተወካይዋ ዚነት ከእሷ ጋር ተስማምታ ስለልጅቷ ያላትን 
ስጋት ትገልጻለች። እሷም ይህ ክስተት ሾልኮ ከወጣ እና በፕሬስ ከተወሰደ ምን ሊፈጠር 

እንደሚችል  ትጠይቃለች። ዚነት ቅድስትን ትክክለኛ ነገር እንዳደረገች ታረጋግጥላታለች።   

ዚነት ስለ መገለጫው መደበኛ የጽሑፍ ሪፖርት እንድታቀርብ እና በተቻለ መጠን ብዙ ዝርዝሮችን 
እንድታካትት ትጠይቃታለች። ይህንን ጉዳይ በቁም ነገር እንደሚመለከቱት እና በጥልቀት 
እንደሚመረምሩት ለእናትየው እንድታረጋግጥላት ቅድስትን ትመክራታለች። 

 

 

ማጠቃለያ 
 
ድርጅቶች የጥቃት ጥበቃ ክስተትን ሲቀበሉ እና ሲያስተዳድሩ ተጎጂዎችን እና ከአደጋ የተረፉትን 
ማዳመጥ፣ በስሜታዊነት ምላሽ መስጠት እና ከክስተቱ ለመማር እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ነው። 



 
 

 

 

 

  



ማጠቃለያ 
ምን ተማራችሁ? 
• አጋሮችን የመከታተልን አስፈላጊነት ለመረዳትእንደ ደህንነቱ የተጠበቀ ምልመላ እና ሥልጠና ባሉ 

አካባቢዎች ውስጥ የጥቃት ጥበቃ ሥርዓትን መጠበቅ። 
• አደጋን ለመቀነስ የሚደረግ የቅድመ ዝግጅት ዕቅድን መገንዘብ እና ሠራተኞች የሚያጋጥሟቸውን 

ተግዳሮቶች ለመረዳት። 
• ይፋ ማድረጊያውን እና በተገቢው ሁኔታ እንዴት መመለስ እንዳለበት ለመረዳት እና ሪፖርት 

ማድረግ ላይ ያሉ አንዳንድ እንቅፋቶችን ለመመርመር። 

 

ራስዎን ለሚቀጥለው ሞጁል ለማዘጋጀት ሊረዷቸው የሚገቡ ነጥቦች፡፡ 

ጋር ከተነጋገረች በኋላ በ የተከናወነውን መለስ ብላ ታሰላስላለች። በ እና በ ውስጥ ስላለው የጥቃት 
ጥበቃ ልምምድ ምን ይነት ምርመራ እየተካሄደ እንደሆነ ያሳስባታል። 

የ እና ተጠያቂ መሪዎች እና ምን ይሆናል ብለው ያስባሉ? 

እንደ አሳሳቢ ርሰ ጉዳይ ላይ ምን ሊደርስ ይችላል ብለው ያስባሉ? 

 

 

 

የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች ሞጁል 3፡- ከአጋር ተቋማት ጋር 

መጀመር! በአስተማማኝ መርሃግብሮች መሄድ በማጠናቀቅዎ 

እንኳን ደስ አለዎት  

ኤፍ.ኤች.ኤፍ ባደረገው የመጀመሪያው የጥቃት ጥበቃ ጉዞ 
አብረውን በመሳተፍዎ ደስተኛ ሆነዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡
፡ 

ሪፖርት የተደረገው ክስ ምላሽ በሚሰጥበት ጊዜ ሞጁል 4ን 

እንደሚቀላቀሉ በጉጉት እንጠብቃለን። ምን ሊከሰት ይችላል? 

 
የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከሉን ጋዜጣ፣ የጥቃት ጥበቃ መረጃዎች፣ ዌብናሮች፣ ፖድካስቶች እና ሌሎች 
ተጨማሪ መረጃዎችን ከመረጃ እና ድጋፍ ማዕከሉ ማግኘት ይችላሉ። 
 
በመቀጠል፣ የትምህርት አፈጻጸም የምስክር ወረቀትዎን ከመረጃና 
ድጋፍ ማዕከሉ ለማግኘት የሞጁል 3 ግምገማዎትን ያጠናቅቁ፡፡ 

 

https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/am


 

  



የመልስ ወረቀት 

 

 
የማስታወስ ተግባር 

 
ስጋት የአደጋ ቅነሳ 

1. የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃትና ወሲባዊ ትንኮሳ 
አዘል ጥቃቶችን እንዲሁም ሌሎች የጉዳት 
ዓይነቶችን ሪፖርት ለማድረግ የሚያስችሉ 
የተዘረጉና ተደራሽ የሆኑ የሪፖርት ማድረጊያ 
መንገዶች በቦታው ያቋቁሙ። 

2. በፕሮግራም ዕቅድ እና ቀረጻ የመጀመርያ 
ምዕራፍ የተጠቃሚዎችና የማኅበረሰቡ ተሳትፎ 
መኖር። 

3. የሕጻናትን ክብር የሚነኩና ተገቢነት የሌላቸው 

ምስሎችን ከበይነ-መረብ ላይ ለማውረድ ግልጽ 
የሆነ ሪፖርት ማድረጊያ መመሪያ አለ፡፡ 

4. የአገልግሎት አቅርቦት ምልከታ እና የሥነ-
ልቦናዊና ማኅበራዊ ድጋፍ ዝግጅቶች በቦታው 
አሉ፡፡ 

5. የጥቃት ጥበቃ ዝግጅታቸው ማረጋገጫ 
እንዲያገኝ ዋና አጋር ተቋማት ከሌሎች አጋሮች 
ጋር በመሆን ፕሮግራሙን ለመምራት 
የሚያስችል አቋም መኖራቸውን ፈትሸዋል። 

6. አግባብነት የሌላቸው ግለሰቦች ለጥቃት 
ተጋላጭ ከሆኑ ቡድኖች ጋር እንዳይሠሩ 
ለመለየትና ነጥሎ ለማስቀረት ጤናማ የሆነ 
የቅጥር ምልመላ እና የማጣራት ዝግጅቶች 
ተደርገዋል፡፡ 

1. በተገቢው ሪፖርት ያልተደረገ 

 

 

 

2. ደካማ የሆነ የፕሮግራም ቀረጻ 
 

3. አይ.ሲ.ቲ (መረጃ፣ መገናኛና 

ቴክኖሎጂ) 

 

4. ተገቢውን መልስ የመስጠትና 
እንክብካቤ የማድረግ ግዴታ 

 

5. በአጋሮች በኩል መሥራት 

 

 

6. ደህንነቱ የተጠበቀ የቅጥር አሠራር 

 

 
ለማስታወስ ወደሚረዳው ተግባር ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 

የሃሳብ ማንፀባረቂያ ሳጥን 1 

 
አስቴርን እያገለለ እና በተቀላጠፈ እና ክፍት የመረጃ አሰባሰብ ሂደት ውስጥ እየተሳተፈ ስላልሆነ ተገቢ 
አይደለም። ዕለታዊ ግኝቶችን ለመገምገም እና የዳንኤልን ግብረመልስ ለማግኘት በስብሰባዎቹ ውስጥ 

አስቴርን ሊያካትት ይችል ነበር። 

 

 



ወደ የሃሳብ ማንፀባረቂያ ሳጥን 1 (ሁለት) ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 

 

ተግባር 1.1 - ደህንነቱ የተጠበቀ ምልመላ 

 

 
ደህንነቱ የተጠበቀ የቅጥር ጥያቄ የቅጥር ደረጃ 

 

1. ለሁሉም የሥራ ቦታዎች ለጥቃት ጥበቃ የሚያመለክቱ እና 
የድርጅቱን እምነቶች እና እሴቶችን ያካተቱ ወይም ከእነሱ 
ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ማጣቀሻ በማድረግ ማገናኘት። 

2. የድርጅቱን ደህንነት ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ግልፅ 
ያድርጉ። 

3. ከሁሉም እጩዎች በተገኙ ማመልከቻዎች/የሥራ  ልምድ 
ውስጥ መረጃን ይፈትሹ። በሥራ ታሪክ ውስጥ 
ማንኛውንም አለመመጣጠን ወይም ክፍተቶችን ይፍቱ። 

4. በጥበቃ ዙሪያ አመለካከቶችን፣ እሴቶችን እና ተነሳሽነትን 
የሚዳስሱ ጥያቄዎችን ያካትቱ። 

5. የተሳካውን የአመልካች ማንነት፣ የሥራ ታሪክ እና ብቃቶች 
ያረጋግጡ። 

6. ሁለት (ወይም ከዚያ በላይ) ገለልተኛ የባለሙያዎች 
ማጣቀሻዎች እና ማናቸውም ስጋቶች ተከታትለዋል። 
የድርጅቱን ደህንነት ለመጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ግልፅ 
ያድርጉ። 

7. ተጋላጭ ከሆኑ ቡድኖች ጋር ለመሥራት ተስማሚነትን 
ማመቻቸት። አመልካቾች ምንም ዓይነት እምነት ወይም 

ማስጠንቀቂያ እንደሌላቸው የሚያረጋግጥ የራስ-መግለጫ 
ቅጽ እንዲፈርሙ ሊጠየቁ ይችላሉ። በጥበቃ ዙሪያ 
አመለካከቶችን ፣ እሴቶችን እና ተነሳሽነትን የሚዳስሱ 
ጥያቄዎችን ያካትቱ። 

8. ስለጥበቃ፣ ሥነ ምግባር ሕግ እና ሪፖርት እንዴት 
እንደሚሠራ አጭር መግለጫ ያካትቱ። 

 

1. የሥራ ድርሻዎች 

 

 

2. ማስታወቂያ 

 

3. የእጩ ዝርዝር 

 

 

4. ቃለ መጠይቆች 
 

5. የማረጋገጫ 
መሥፈርቶች 

 

6. ማጣቀሻዎች 

 

 

7. የፖሊስ ምርመራ 

 

 

 

 

8. ስርፀት  

 

ወደ ተግባር 1.1 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 
 
 
 
 
 



ተግባር 1.2 

 

✓ ትርጓሜዎች እና ቃላት 

✓ የባህሪ መመሪያ 

✓ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ መሠረታዊ ምክንያቶች 

✓ የዓለም አቀፍ የጥቃት ጥበቃ ደረጃዎችን እና ድርጅታዊ መሥፈርቶችን  

✓ አሳሳቢ ነገሮችን ሪፖርት ማድረግ 

 

 

✓ የተወካይ ሚና እና ኃላፊነቶች  

✓ የስጋት ግምገማና የድርጊት መርሐግብር 

✓ ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም ቀረጻ 

✓ ደህንነቱ የተጠበቀ የቅጥር ምልመላ 

✓ ምርመራና ከአደጋ የተረፉትን ማዕከል ያደረጉ አቀራረቦች  

 

 

ወደ ተግባር 1.2 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 

የሃሳብ ማንፀባረቂያ ሳጥን 2 

 
አይደለም፤ ስጋቶቹ አልተቀነሱም፡፡ አስቴርና ዚነት አህመድንና ዝናሽን እንደገና ሊያስጠነቅቁ ይችላሉ፡፡ 

ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የሚያሳስቧቸውን ነገሮች ዝርዝር በጽሑፍ አስቀምጠዋል፡፡ 

 

 

ወደ ሃሳብ ማንፀባረቂያ ሳጥን 2 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ   

 

 

ተግባር 2.3 

 

✓ የጎብኝዎች መረጃ 

✓ የራስ-መግለጫ ቅጽ 

✓ የጥቃት ጥበቃ ሰነድ ፓኬጅ  

✓ የአደጋ ምዘና 

✓ አጭር መግለጫ 

✓ ሚናዎች እና ግዴታዎች 

✓ ስምምነቶች እና ፈቃዶች 

✓ ሪፖርት ማድረግ 

 

 

ወደ ተግባር 2.3 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ  



 

ተግባር 3.5 

 

1. እናት 

 

✓ ሃፍረት / የመገለል ስሜት  

✓ የበቀል ጥቃት ፍርሃት  

✓ የባህል አስተሳሰብ  

 

 

 

 2. ዳንኤል 

 

✓ ድርጅታዊ ባህል። 

✓ መጠራጠር/ የማስረጃ ማጣት 

✓ ሥራን የማጣት/ሥራን የመጉዳት ፍርሃት 

✓ የባህል አስተሳሰብ  

 

 

ወደ ተግባር 3.5 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ  
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