
ከጥቃት ጥበቃ ያሻል፡ ሞጁል 4  

 

የጥቃት ጥበቃ ቅሬታዎችን ማስተካከል  

 
እንኳንወደ አምስት ተከታታይ ክፍል ወዳለው የጥቃት ጥበቃ ያሻል አራተኛው ሞጁል በደህና መጡ። ይህ 

ሞጁል ቀጣይነት ባለው ታሪክ የፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንትየርስ (FHF) እና የትግበራ አጋር ከሆነው ሹር ሄልዝ 

አፍሪካ (SHA) በኩል ሶስት የጥቃት ጥበቃ ትግበራ አቅጣጫዎችን ያስተዋውቃል። ሁለቱም ከእውነተኛ 

የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች ጋር የሚሰሩ እና ልብ ወለድ ብሔራዊ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ናቸው። 

 

ርዕሶች 
 

መግቢያ 

 

 

የመጀመሪያ መረጃ መሰብሰብ እና ማቀድ 

 

 

የምርመራ ሂደት 

 

 

የውስጥ የጥቃት ጥበቃ ግምገማ እና የተገኙ ትምህርቶች 

  

 

ማጠቃለያ 

  



መግቢያ 

 

እንኳን ወደ ሞጁል 4 በደህና መጡ  

በዚህ ሞጁል ውስጥ ከፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ ጋር የጥቃት ጥበቃ ጉዞአቸውን በተመለከተ አብረው ይቀጥላሉ።  

ሞጁሉ የጥቃት ጥበቃ በምን ሁኔታ ሽፋን እንዳገኘ ይመለከታል፡ 

● የጥቃት ጥበቃ ክስተት ሪፖርት መቀበል እና የመጀመሪያ ዳሰሳ ማድረግ ፤ 

● የምርመራውን ሂደት መደገፍ ፤ እና 

● የውስጥ የጥቃት ጥበቃ ግምገማ ትምህርቶችን ለመማር እና ልምድ ለመውሰድ ማዘጋጀት እና ማካሄድ። 

 

ጥናቱ የሚወስደው ጊዜ: 45 እስከ 60 ደቂቃዎች 

 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ዉጤቶች 

ይህ ሞጁል የሚከተሉትን ለማድረግ ይረዳዎታል፡- 

 

● በአደጋ ጊዜ ሪፖርት ውስጥ ምን ዓይነት መረጃ መካተት እንዳለበት በደንብ እውቅና ይሰጣል። 

● ምርመራ ያስፈልግ እንደሆነ የመገምገም አስፈላጊነነት፣ መረጃ መሰብሰብ (አስፈላጊ ሲሆን) ያንን ግምገማ 

ለማድረግ እና ምላሹን ማቀድ አስፈላጊ መሆኑን መገንዘብ። 

● በምርመራ ሂደት ውስጥ የተካተቱትን ቁልፍ ደረጃዎች ይረዱ; 

● አንድ ወሳኝ ክስተትን ተከትሎ ትምህርቶችን ለመማር እና ልምምድ ለማሻሻል የውስጥ የጥቃት ጥበቃ 
ግምገማን አስፈላጊነት ይወቁ።  

 

 

  



ይህ ሞጁል 3 ክፍሎች አሉት፡ 
 

ክፍል 1 - የመጀመሪያ ጥያቄ እና እቅድ  

 

• መደበኛ የጥቃት ጥበቃ ሪፖርት ለማድረግ አስፈላጊውን መረጃ መረዳት እና የአደጋ አያያዝ 

'ማወቅ' አስፈላጊነትን ይወቁ። 

• የመጀመሪያ ምርመራ ማድረግ እና የአደጋ ምላሽ ምርመራውን ማቀድ የሚያስገኛቸውን 

ጥቅሞች ይረዱ።  

• በ መጠይቁ መጀመሪያ ወቅት እና ምርመራውን ሲያቅዱ ምን ግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት 
ይረዱ። 
 

ክፍል 2 - የምርመራ ሂደት 

 

• ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ የጥቃት ጥበቃ ምርመራን እንዴት እንደሚያቀናጅ ይመልከቱ እና 

የምርመራው ዋና ደረጃዎች እንዴት እንደሚተገበሩ ይረዱ።  

• ምስጢራዊነትን ጨምሮ የጥቃት ጥበቃ መርሆዎች እንዴት እንደሚተገበሩ ይመልከቱ።  

 

ክፍል 3 - የውስጥ ግምገማ እና የተገኙ ትምህርቶች 

 

• አደጋዎችን እና ያመለጡ እድሎችን መለየት ያለውን ዋጋ ፣ ትምህርቶችን ለመማር እና የወደፊት 
የጥበቃ ልምምድን ለማሻሻል የውስጥ የጥቃት ጥበቃ ግምገማን ማካሄድ ያለውን ጠቀሜታ 
መረዳት። 

 

 

ለሞጁል 4 ወሳኝ የሆኑ  

ይህ ሞጁል የምርመራ ስልጠና አይደለም እናም መርማሪ እንዲሆኑ አያበቃዎትም።  

በምርመራው ውስጥ የተካተቱትን ሶስት ደረጃዎች ለመረዳት እንዲያግዝዎ የምርመራ ሂደቱን ያሳያል። እንደ ነባራዊ 

ሁኔታ ከሆነ ምርመራ፣ ቃለ-መጠይቆቹ እና ማስረጃ ማሰባሰብ፣ እዚህ ለታሪኩ ዓላማ ከቀረበው የበለጠ ጥልቅ ይሆናል።  

 

የውጭ መርማሪዎችን የመጠቀም ዋጋን እና የውጭ ህጋዊ ወኪሎችን እንዴት ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንደሚያሳትፍ 

ያሳያል ፣ ለምሳሌ- ፖሊስ።  

 

 



ጥቃት መመርመር ውስብስብ ነው።  

ስራዎች በጣም በጥንቃቄ መታቀድ አለባቸው።  

ሁል ጊዜ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሚመለከታቸው አስተዳዳሪዎች እና ከተፈቀደላቸው ልዩ አማካሪዎች ጋር ያማክሩ። ይህ 
አካሄድ ከአደጋ የተረፉትን ያማከለ ለጥቃት ጥበቃ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አሰራርን ለማረጋገጥ ይረዳል። 

መርማሪን ለማግኘት እንዲረዳዎ የጥቃት ጥበቃ አማካሪዎች ማውጫን ይመልከቱ 

https://safeguardingsupporthub.org/providers  

እባክዎን RSH በማዕከሉ ላይ በተገለጹት ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ላይ የኋላ/የወንጀል መዝገብ ምርመራ እንዳላደረገ 

ይገንዘቡ። እነዚህን ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ለማሳተፍ የሚፈልጉ ተሳታፊዎች በዚህ ረገድ የራሳቸውን ተገቢ ጥንቃቄ 
ማድረግ አለባቸው። 

 

 

 

ከሞጁሎች 1 እና 3 ጋር እንደተገናኙ እንዲቆዩ ለማገዝ ፣ የ FHF ቡድን ማስታወሻ እዚህ አለ: 

 

 

አውዱ 

 

ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንትየርስ (FHF) የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ላይ ትኩረት በማድረግ የሚንቀሳቀስ መካከለኛ ደረጃ 

ላይ ያለ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ነው፡፡  

  

FHF ጉልህ የሆነ የደህንነት ስጋት ባለበት ሀገር ነው የሚገኘዉ። ሀገሪቱ ድህነት የተንሰራፋባት እና በአብዛኛዉ የገጠሩ 

ክፍል ደካማ የትምህርት እና የመጀመርያ ደረጃ የጤና አጠባበቅ አገልግሎት ተደራሽነት የሚገኝበት ነዉ። ሰዎችን 
ከወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ ለመከላከል ደካማ የሆኑ የህግ ማእቀፎች አሉ። በስራ ላይ ያሉት ህጎችም በቀላሉ 
ሊጣሱ የሚችሉ እና በደንብ የማይተገበሩና ናቸው፡፡ 

  

ሹር ሄልዝ አፍሪካ (SHA) ለእናቶች እና ለህፃናት በጤና እንክብካቤ አሰጣጥ ላይ ያተኮረ አነስተኛ የሲቪል ማህበረሰብ 

ድርጅት ነው። SHA ሩቅ በሆነ ሰዎችን ከጾታዊ ብዝበዛ እና ለጥቃት ጥበቃ ደካማ የህግ ማእቀፎች ባለው ፣ በኢኮኖሚ 

በተጎዳ አካባቢ ውስጥ ይገኛል። በጨቅላ ህፃናት የክትባት መርሃ ግብር ላይ የ FHF የተግባር አጋር እና ከተለያዩ የገጠር 

ማህበረሰብ ጤና ክሊኒኮች የሚሰሩ ናቸው። 

  

 

የኤፍ.ኤች. ኤፍ (FHF) ቡድን 
 

ከሞጁሎች 1 እና 3 ጋር እንደተገናኙ እንዲቆዩ ለማገዝ ፣ የ FHF ቡድን ማስታወሻ እዚህ አለ: 

https://safeguardingsupporthub.org/providers


 

 

የSHA ቡድን 

 

ከሞጁሎች 3 ጋር እንደተገናኙ እንዲቆዩ ለማገዝ ፣ የ FHF ቡድን ማስታወሻ እዚህ አለ 

 

 

 

 

 

 

 



በሞጁል 4 ውስጥ ለአዳዲስ ቁምፊዎች መግቢያ፤ 

 
 ሚሪያም 

"ሰላም እኔ ሚሪያም ነኝ። እኔ የጥቃት ጥበቃ አማካሪ ነኝ። 
የምኖረውም የምኖረውም እዚህ ሀገር ነው። የሰለጠነ መርማሪ ነኝ 
እና በቅርብ ጊዜ ብዙ የጥቃት ጥበቃ ምርመራዎችን እያደረግኩ 

ነው፣ በተለይም ህጻናትን በማሳተፍ። " 

 

ክሊኦ 

“ሰላም ክሊኦ ነኝ 14 ዓመቴ ነው። የምኖረው በመንደሩ ውስጥ 
ነው። ዳንስ እወድ ነበር ነገር ግን ከክስተቱ ጀምሮ አዝኛለሁ እና 

ትምህርት ቤት መሄድ አልቻልኩም። አንዳንዴ እፈራለሁ" 

 

  



የመጀመሪያ መረጃ መሰብሰብ እና ማቀድ  

ክፍል 1 የመጀመሪያ መረጃ መሰብሰብ እና ማቀድ  

በሞጁሉ የመጀመሪያ ክፍል ውስጥ የመጀመሪያውን መረጃ መሰብሰብን ፣ ፈጣን እርምጃዎችን እና የምርመራ እቅድን 
የሚያሳውቅ የጥቃት ጥበቃ ዘዴን ያውቃሉ። መደበኛ ሪፖርት ለማድረግ ከሚያስፈልገው አስፈላጊ መረጃ ጋር 

ይተዋወቃሉ። እንዲሁም ለክስተቶች አያያዝ አስፈላጊነትን 'ማወቅ' ይገነዘባሉ።  

 

ዝናሽ ሀፍቶም የፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ ዋና ስራ አስፈጻሚ የክስተት እቅድ አወጣጥ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል። በ 
ጋሻው ላይ ስለተከሰሰው ውንጀላ ፣ ምላሽ እና ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ምን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለብዎ የበለጠ 
ይማራሉ ። 

 

ቅድስት የሹር ሄልዝ አፍሪካ (SHA) ነርስ ለዚነት ስለ ክስተቱ ከነገረቻት ከአንድ ቀን ብኋላ ነው።  

 

ዚነት፣ የFHF የሰው ሀይል ስራ አስኪያጅ እና የጥቃት ጥበቃ ተወካይ ቅድስት ያጋራቸውን ውንጀላ በመደበኛነት 

ሪፖርት ማድረግ አለባት ቅድስት ጋሻውበቅርቡ የህፃናት ክትባት መርሃግብርን (IIP) በጎበኙበት ወቅት አንድን ልጅ 

ወሲባዊ ብዝበዛ ፈጽሟል የሚል ውንጀላ ሰንዝራለች።  

 

 ዚነት ስለ ምን እያሰበች ነው?  

ዚነት ብዙ ጭንቀት አለባት። ውንጀላውን በጽሁፍ መጻፍ እንዳለባት (ሪፖርት 
መፃፍ) እንዳለባት ታውቃለች እና በሃላፊነቱ ከልክ በላይ ተጨንቃለች። ስለ ክሊኦ 
እና መረጃውን በትክክል ስለማግኘት ትጨነቃለች።  

ዚነት ምን እያሰበች እንዳለ በደንብ ለመረዳት ከታች ያለውን የቃላት ደመና 

ይመርምሩ።.  



 

ያስታውሱ  

እምነት እና የሃይማኖት መሪዎች የማህበረሰቡን ደህንነት በጥቃት ጥበቃ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። 

ወሲባዊ ጥቃት እና ብዝበዛ በሁሉም ማህበረሰቦች ውስጥ ሊከሰት ይችላል፣ እና በማንኛውም ሰው፣ የሁሉም 
እምነት መሪዎች ሳይቀር ሊፈጸም ይችላል። 

ትልቁ አደጋ ማንኛውም ሰው፣ በእምነት ላይ የተመሰረቱ መሪዎችን ጨምሮ፣ ልጅን ወይም አዋቂን ወሲባዊ 
ጥቃት ወይም መበዝበዝ እንደሚችል መካድ ነው። 

 

  



የድንገተኛ አደጋን ሪፖርት ማድረግ 
ዚነት በክስተቱ አስተዳደር ሪፖርት ዝርዝር ላይ የተገለጸውን መረጃ በክሱ ላይ ባቀረበችው የጽሁፍ ዘገባ ውስጥ ከዚህ 
በታች ማካተት ይኖርባታል። 

 

ወሳኝ መረጃ መመሪያ 

✓  የጉዳዩ/የውንጀላው መገለጫ አካላዊ ፣ ወሲባዊ ፣ ስሜታዊ ወይም መተው  

✓  
ስለ ተጠቂ/ ከአደጋ ሰለተረፈው ሰው 
የሚታወቅ የግል መረጃ  

ስም፣ የተወለዱበት ቀን ቀን፣ፆታ ወ.ዘ.ተ...  

✓  

ስለ ቤተሰብ ወይም ተንከባካቢ 
የግንኙነት መረጃ(አስፈላጊ 
ከሆነ/ከታወቀ)  

ስም፣አድራሻ፣የመገኛ መረጃ/ስልክ እና ስለ ሁኔታው መረጃ ካለ  

✓  የቅሬታው ምክንያት ሰለሆነው መረጃ  
ስም፣የስራ ድርሻ ወይም ከተቋሙ ጋር ያለው ግንኙነት፣ አድራሻ፣
የመገኛ መስመር ወ.ዘ.ተ  

 ✓  የክስተቱ ሁኔታ ዝርዝር  

እባክዎ፣ ቀንን፣ ስሞችን፣ የባህሪ ምልከታዎችን፣ ጉዳቶችን፣ የስሜት 
ሁኔታን፣ እና ስለ ደረሰው ጥሰት የተጠቂ/ከጥቃት የተረፉትን መግለጫ 
(የሚታወቅ ከሆነ) እና ማንኛውንም የምስክሮች መግለጫዎች ጨምሮ 
ሪፓርት ስለተደረገው የጥቃት ጥበቃ ውንጀላወይም ስጋት በዝርዝር 
ያቅርቡ።  

✓  የተፈለገ ምክረ ሃሳብ  
እባክዎን ስለጉዳዩ የተነገረው ወይም ምክር የተሰጠውን ሌላ ግለሰብ 
መረጃ ያቅርቡ።  

✓  የሌሎች ተቋማት ተሳትፎ  
የትኞቹ ሌሎች ድርጅቶች ናቸው ከተጐጂዎች እና ከአደጋ በተረፋት 
ጋር የተሳተፉት? ለምሳሌ:ለፖሊስ፣ለጤና ጣቢያ ወይም ለትምህርት 
ቤት የተላለፉ ወ.ዘ.ተ....።  

✓ የተወሰደ እርምጃ  
ምን እንደሰሩ ይፃፋ። ለምሳሌ፦ተጠቂዎችን /ከአደጋ የተረፋትን 
ህክምና ድጋፍ እንዲያገኙ ማማከር  

✓ መግለጫ  
ስም፣ድርጅት፣የስራ ድርሻ፣አድራሻ፣ቀን፣እና ሪፖርቱን የሞላው ሰዉ 
ፊርማ  

 

የክስተት አስተዳደር ሪፖርት ማመሳከሪያ ዝርዝሩን ለማየት ከታች ያለውን የፒዲኤፍ ማገናኛ ጠቅ ያድርጉ።  

የክስተት አስተዳደር ሪፖርት ማረጋገጫ ዝርዝር 

 

ጠቃሚ ምክር 

 

በአደጋ ሪፖርት ውስጥ የሚካተቱ ነገሮች፡- 

የክስተቱን ሪፖርት በሚጽፉበት ጊዜ በተቻለ መጠን ብዙ መረጃዎችን ማካተት አስፈላጊ ነው. መረጃን ማጋራት 

https://articulateusercontent.com/rise/courses/mVMmbXL_qFLgfyxjKzIr8XTnbZpFWDmB/9l7jZFLqgvOnbz20-%25E1%258B%25A8%25E1%258A%25AD%25E1%2588%25B5%25E1%2589%25B0%25E1%2589%25B5%2520%25E1%258A%25A0%25E1%2588%25B5%25E1%2589%25B0%25E1%258B%25B3%25E1%258B%25B0%25E1%2588%25AD%2520%25E1%2588%25AA%25E1%258D%2596%25E1%2588%25AD%25E1%2589%25B5%2520%25E1%2588%259B%25E1%2588%25A8%25E1%258C%258B%25E1%258C%2588%25E1%258C%25AB%2520%25E1%258B%259D%25E1%2588%25AD%25E1%258B%259D%25E1%2588%25AD.pdf


የተከሰተውን ነገር ምስል ለመገንባት እና የስጋት ግምገማዎችን እና ውሳኔዎችን ለማሳወቅ ይረዳል። ሁሉም 

መዛግብት በእውነታ ላይ የተመሰረተ እና ፍርድንና አስተያየትን ማስወገድ አለባቸው.    

 

 

ዚነት የክስተቱን ዘገባ ለዝናሽ ልካለች።  

 

 

የዚነት የክስተት ዘገባ 

 

ወሳኝ መረጃ መመሪያ 

የጉዳዩ/የውንጀላው መገለጫ  የህጻናት ወሲባዊ ብዝበዛ  

ስለ ተጠቂ/ ከአደጋ ሰለተረፈው 
ሰው የሚታወቅ የግል መረጃ  

ክሊኦ፣ ሴት፣ ዕድሜ 14 (የተወለደችበት ቀን አይታወቅም)  

ስለ ቤተሰብ ወይም ተንከባካቢ 
የግንኙነት መረጃ(አስፈላጊ 
ከሆነ/ከታወቀ)  

እናቴ ታውቃለች፣ ጭንቀቷን ለቅድስት ነግራታለች።  

የቅሬታው ምክንያት ሰለሆነው 
መረጃ  

ጋሻው ለሹር ሄልዝ ብቸኛው የህፃናትን በሽታ መከላካል ፕሮግራም ረጂ።  



 
የክስተቱ ሁኔታ ዝርዝር  

 

 
 ጋሻውአንዲት የ 14 አመት ልጅ ላይ ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት አድርሰዋል 
የሚል ውንጀላ፣ ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ እና ሹር ሄልዝ አፍሪካ በጋራ 
ባዘጋጁት የህጻናት የክትባት መርሃ ግብር ላይ ያገኛት ክሊኦ ጋሻውክንውኑን 
ናኦሚ ከምትባል የአካባቢ ጋዜጣ አዘጋጅ ከሆነች ጋዜጠኛ ጋር ነበር 
የተከታተለው። ጉዞው የአንድ ሌሊት ቆይታን ያካትት ነበር።  
እንደ የዝግጅቱ አካል፣ ፕሮጀክቱ ለSHA ሰራተኞች የምሳ ግብዣ አዘጋጅቶ 
ነበር። ጋሻው እና ናኦሚ ክሊኒክ ለመከታተል ወደ ማህበረሰቡ ፕሮጀክት 
ተወሰዱ። ከአንዳንድ ዶክተሮች እና ነርሶች ጋር ተገናኝተዋል ነገር ግን ከልጆች 
እና ከማህበረሰብ አባላት ጋር የመገናኘት እድል ነበራቸው።  
 የልጅቷ እናት ባለፈው ሳምንት ክሊኒክ መጥታ ነበር እና ለSHA ነርስ 
ለቅድስት ጋሻውየ14 አመት ሴት ልጇን ክሊኦን ከእርሱ ጋር ወሲብ 
እንድትፈጽም በመጠየቅ ገንዘብ እንደሚሰጣት ነግሯታል። ልጇ እንቢ ማለት 
እንደምትችል አልተሰማትም ብላለች። እናትየው ጥቃቱ የተፈጸመው 
በማህበረሰቡ በተዘጋጀው የማህበራዊ ግንኙነት ምሽት ላይ ነበር ብላለች ። 
በዚህ ዝግጅት ላይ አንዳንድ ወጣቶች የዘፈን እና የዳንስ ትርኢት 
አሳይተዋል። ጋሻው እና ናኦሚ ዝናሽ ፣ ዳንኤል እና ሞሲን ጨምሮ ከ SHA 
እና FHF ሰራተኞች ጋር በዚህ ተገኝተዋል።  
ጋሻው ዝግጅቱን ከጨረሱ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በጉባኤያቸው ስም ለህፃናት 
የክትባት መርሃ ግብሩ (IIP) ጉልህ ስጦታ አበርክተዋል።  

 

የተፈለገ ምክረ ሃሳብ  
አዎን ፣ ቅድስት ይህንን ለ SHA ጽህፈት ቤት ሀላፊ ለዳንኤል እና ለ ሰው 
ሃብት አስተዳደር ስራ አስኪያጅ/ተወካይ ለግርማ ሪፖርት አድርጋለች። ጉዳዩ 
መፈጸሙን የሚያሳይ ማስረጃ ስለሌላቸው ምንም ላለማድረግ ወስነዋል።  

የሌሎች ተቋማት ተሳትፎ  የማይታወቅ  

የተወሰደ እርምጃ  
 ቅድስት የክሊኦን ደህንነት ከእናትዋ አረጋግጣለች፣ ከእርሷ ጋር በቤት ውስጥ 
ደህና መሆኗን አረጋግጣለች። ለክሊኦ የሚሰጠው የህክምና ድጋፍ  

  

መግለጫ  ዚነት  የሰው ሃይል/ ተወካይ፣ ነሐሴ 17፣ 2021  

 

 

 

 

ዝናሽ ፣ የFHF ዋና ስራ አስፈፃሚ 

ወዲያውኑ ከዚነት ጋር ለመነጋገር 

ጠየቀች።   

 



"ወይ አምላኬ. ይህ አሰቃቂ ዜና ነው። ጋሻው ይህን ማድረግ እንደሚችል ማመን 

አልችልም። እኔ የቤተክርስቲያኑ አባል ነኝ እና እሱ በጣም ጥሩ እና በማህበረሰቡ 
ዘንድ የተከበረ ሰው ነው። በቅርቡም የአስተዳደር ጉባኤያችንን ተቀላቅሏል፣ 
ይህም በዝግጅቱ ላይ እንዲገኝ ከተጋበዘበት ምክንያቶች አንዱ ነው። 

 

 

 

 

 

 

''አውቃለሁ, በጣም አስደንጋጭ ነው። ሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻውየአስተዳደር 

ጉባኤያችንን እንደተቀላቀለ አላውቅም ነበር። ቅድስት ክሱ ተዓማኒነት ያለው ነው 
ብላ ታስባለች እና ከእኛ ጋር በቀጥታ ለ እኛ ለማንሳት ደፋር ሆናለች። ቅድስት 
ቀድሞውንም ለዳንኤል እና ግርማ በሹር ሄልዝ አፍሪካ በኩል ሪፖርት አድርጋለች 
ነገር ግን ከዚህ በላይ ነገሩን ሊከታተሉት አልፈለጉም፣ ይህም የምላሻችን አካል 
እንደሆነ ልንመለከተው የሚገባ ጉዳይ ነው። የጤና ድጋፍ ለልጅቷ እናት ተሰጥቷል 

ነገር ግን ምን እንደተፈጠረ ማረጋገጥ አለብን. ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለብን 

መወሰን አለብን. SHA በትክክል ምላሽ እየሰጠ አይደለም፣ ስለዚህ እንዲህ 

ማድረግ አለብን። እና በእርግጥ፣ ሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻው የእኛ ባለአደራ ከሆኑ 
እኛ ሀላፊነት አለብን። እኔ እንደማስበው ግን ይህ ጉዳይ የወንጀል ጉዳይ ስለሆነ 
ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አለብን። 

 

 

“በሚገባ፣ እንዲህ ያለውን ከባድ ውንጀላ በጥልቀት የመመርመር ግዴታ አለብን። 

ዝም ብለን ልንተወው አንችልም ነገር ግን ፖሊስን ከማነጋገርዎ በፊት በቅድሚያ 
የስጋት ግምገማ ማድረግ አለብን በተቻለ ፍጥነት የአደጋ እቅድ ለማውጣት 
ስብሰባ መጥራት አለብኝ። 

 

 

 

 

 

"አዎን እስማማለሁ። ወደ ስብሰባው ማንን መጋበዝ ይፈልጋሉ? እንደዚህ ባለ 

አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ምስጢራዊነትን ስለጥቃት ጥበቃ መጠንቀቅ አለብን ስለዚህ 

በዚህ ስብሰባ ላይ ትንሽ ቡድን እንዲኖረን ሀሳብ አቀርባለሁ፣ 'ማወቅ ያለባቸውን' 

ብቻ በማሳተፍ። 

 

 



 

"ጥሩ ነጥብ. አዎ ነገ ጠዋት እንገናኝ. እባክዎ ለአሁን አስቴር ዘማች ን ጋብዝ 

ፕሮግራሙን ስለምታውቅ ወሳኝ ነች እና እኔም አምናታለሁ።” 

 

 

 

 

 

ያስታውሱ፡ 

በልጆች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ውንጀላዎች ሁሉ በመደበኛነት ለፖሊስ ሪፖርት መደረግ አለባቸው። ይህ 

ወንጀል ሊሆን የሚችል እንደሆነ ይወስናሉ.  

ድርጅቶች የተረፉትን አገልግሎቶች፣ የሚመለከተውን ህግ እና የፖሊስ እና ሌሎች የሚመለከታቸው የመንግስት 
ባለስልጣናትን ዝርዝሮች የሚለይ አውድ አመላካች  ማዘጋጀቱ አስፈላጊ ነው። ይህ መረጃ ነው ድርጅቶች 
ከአደጋ የተረፉትን እንዲደግፉ እና ክስተቶች ወንጀል የመሆን እድላቸው ከፍ ሲል ለመደበኛ ባለስልጣናት 
ሪፖርት እንዲያቀርቡ የሚያስችላቸው።  

ለፖሊስ የሚቀርቡ ሁሉም ሪፖርቶች እና ወደ አገልግሎቶች የሚደረጉ ሪፈራሎች ከስጋት አንጻር ሊገመገሙ እና 

'ምንም ጉዳት አታድርሱ' በሚለው መርህ የተቃኙ መሆን አለባቸው። ይህም የተጠቂውን/ከአደጋ የተረፈው እና 

የቅሬታው ምክንያት የሆነው ደህንነት ችግር እንዳይገጥመው ለማረጋገጥ ነው። ይህ በተለይ ደካማ አስተዳደር 
እና ደካማ የህግ አስፈፃሚዎች ባሉበት ጊዜ ጠቃሚ ነው። 

 

ጠቃሚ ምክር 'ማወቅ አለብኝ' መርህ እና ምስጢራዊነት። 

መረጃን መጋራት ለጥቃ ጥበቃ አስፈላጊ ነው ነገርግን ይህ የግለሰቦችን የግላዊነት መብቶች ከማክበር ጎን ለጎን 

ሚዛናዊ መሆን አለበት። በጥቃት ጥበቃ ላይ፣ ምስጢራዊነት ማለት መረጃን 'ማወቅ በሚያስፈልገው' መሰረት 

በጥብቅ መጋራት ማለት ነው። 'ማወቅ ያለባቸው' ሰዎች ለጉዳዩ አያያዝ እና ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች አስፈላጊ 

መሆን አለባቸው። የሰዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ቡድኑ ጠቃሚ መረጃ ያስፈልገዋል። 

መረጃ ከዚህ ቡድን ውጭ መሰራጨት የለበትም። በማንኛውም ዋጋ የቢሮ ሀሜት መወገድ አለበት። 

 

  



ተግባር 1.1 ምስጢራዊነት  
በእያንዳንዱ ዓረፍተ ነገር ውስጥ ካለው ተዛማጅ ሐረግ ጋር ለማዛመድ በተቆልቋይ ምናሌው ላይ ጠቅ ያድርጉ። ሁሉንም 

ዓረፍተ ነገሮች ከጨረሱ በኋላ መልሶቹን ያረጋግጡ.

 

ምስጢራዊነት ማለት... 

ሚስጥራዊ መረጃን በአግባቡ መያዝ የሚከተለውንም 
ይጠብቃል፦ 

ሚስጥራዊ መረጃ ማንኛውንም ሚስጥራዊነት ያለው 

ወይም… 

የመረጃ ምስጢራዊነት  ተጠቂን / ከአደጋ የተረፈን፣ 

ቤተሰባቸውን እና ማህበረሰቡን፤ ምስክሮችን እና 

….ይመለከታል 

 

 

 

 

 

 መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

 

ስለ ምስጢራዊነት ተጨማሪ መረጃ፣ ስለ ስምምነት እና ምስጢራዊነት የ RSH ናይጄሪያ መረጃን 

ይመልከቱ  

 

 

ዚነት ለቀጣዩ የስራ ቀን የክስተቶችን እቅድ ስብሰባ መርሐግብር ትይዛለች። ዝናሽ እና አስቴር ዘማች ጋብዛቸዋለች ዚነት 

ሁሉም የስብሰባው ተሳታፊዎች ሴቶች መሆናቸው ጥሩ እንዳልሆነ ታውቃለች፣ ነገር ግን 'ማወቅ አለባቸው ' የሚለውን 

መርህ በማጤን በዚህ ደረጃ ከስርዓተ-ፆታ የበለጠ ምስጢራዊነት አስፈላጊ እንደሆነ ታስባለች።  

ዚነት በጥቃት ጥበቃ የክስተት እቅድ ስብሰባ አጀንዳ ውስጥ ምን ማካተት እንዳለባት እርግጠኛ አይደለችም። የስብሰባው 
አላማ መረጃን ለመለዋወጥ፣ የታወቁትን እውነታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ለቀጣይ እርምጃዎች እቅድ መስማማት 
እንደሆነ ታውቃለች። 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ወንጀሉን ፈጽሟል የተባለው ግለሰብ፣ ቤተሰቡ እና 
ማህበረሰቡ 

የድርጅቱ መልካም ስም 

አንድን ሰው ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል 

መረጃን በምስጢር መያዝ 

https://bit.ly/3GHF6Ox
https://bit.ly/3GHF6Ox
https://bit.ly/3GHF6Ox


ተግባር 1.2 የክስተት እቅድ ማውጫ ስብሰባ አጀንዳ 
በክስተቱ እቅድ ስብሰባ አጀንዳ ውስጥ ምን እንደሚጨምር እንድትወስን እና ለምን እንደምትወስን እንድትረዳ ዚነትን 

አግዛት ። አጀንዳዎቹ እንደ ሰማያዊ ቁልፎች ቀርበዋል. የእነዚህ አጀንዳዎች ዓላማ በአረንጓዴ ሳጥኖች ውስጥ ነው. 

ከትክክለኛው የአጀንዳ ንጥል ዓላማ ጋር የሚዛመደውን የአጀንዳ ንጥል ይምረጡ 

 

 

በሚቀጥሉት እርምጃዎች ይስማሙ 

የአደጋ ግምገማን ያካሂዱ 

የመገናኛ ብዙኃን አያያዝ 

የምስክር መለያ 

የመረጃ ማጋራት 

አፋጣኝ እርምጃ ይወስኑ 

የችግሩን ተፈጥሮ እና መጠን የወስኑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… የታወቁ መረጃዎችን በማካፈል እና በመገምገም ይህ ማን 

አደጋ ላይ እንደሆነ እና የወንጀል ጥፋት ተፈጽሞ እንደሆነ 
ለመረዳት ይረዳል 

… ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች ደህንነት ከጥቃት 

ለመጠበቅ አስፈላጊ  
 ይህ አስፈላጊ ሲሆነ እገዳ እና የሕክምና ድጋፍን በተመለከተ 
ቀድመው የሚደረጉ ውሳኔዎችን ያካትታል 

… ተጠቂው/ከአደጋ ለተረፈው፣ የሚመለከተው ግለሰብ እና 

ድርጅቱ ተለይተው የሚታወቁ አደጋዎችን መለየት እና አደጋ 
መቀነሻ እርምጃዎችን በተቻለ መጠን አስቀድመው ለመውሰድ 
እንዲችሉ 

…ድርጅቱ ምርመራ የሚያካሂድ ከሆነ፣ ለምርመራው ቃለ 

መጠይቅ ማቀድን ለመደገፍ፣ እና የድጋፍ ዝግጅቶች 
መደረጋቸውን ለማረጋገጥ 

… አስፈላጊ ሰዎች እና ኤጀንሲዎች እንዲያውቁት አስፈላጊ 

'መታወቅ' አለባቸው  

‘ማወቅ የሚያስፈልጋቸው’ ዋና ዋና ሰዎችና ድርጅቶች መረጃ 

የደረሳቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ከግምት ውስጥ መግባት 
ያለባቸው ጉዳዮች። ይህም ከባድ የሆነ ክስተት ሲያጋጥም 
ለለጋሾች እና ለተቆጣጣሪ አካላት ሪፖርት ማድረግን ያካትታል። 

… ስለ ክስተቱ ሊፈስ የሚችል ማንኛውንም አቅም ለመገምገም 

እና ምላሽ ሰጪ የፕሬስ መስመሮችን መዘርጋትን ለማረጋገጥ 

… መወሰድ ያለበት  

 ሁሉም ውሳኔዎች ከተስማሙ በኃላፊነት ካላቸው ሰዎች እና 
ለእያንዳንዱ ድርጊት የጊዜ መጠን መመዝገብ አለባቸው 
ሁሉም ውሳኔዎች ኃላፊነት ካላቸው ሰዎች ስምምነት እና 
ከሚወስዱት የጊዜ መጠን ጋር መመዝገብ አለባቸው። 

 

 መልሶቹን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ፡፡ 

 

 

 

 



የክስተት እቅድ ማውጫ ስብሰባ  
ዝናሽ ዓላማውን እና አጀንዳውን በማስረዳት ስብሰባውን ትጀምራለች። በስብሰባው ውስጥ የሚካፈሉ ነገሮች በሙሉ 
በዚህ 'ማወቅ ያለባቸው' ካልተስማሙ በቀር በዚህ ቡድን ውስጥ እንደሚቆዩ አፅንዖት ሰጥታለች። ዚነት ባዘጋጀችው 
ዘገባ ላይ እንደተገለጸው ዝናሽ የጥቃት ጥበቃ ውንጀላውን ዝርዝር አካፍላለች። 

 

 

 

የተጨማሪ ስጋት ተጋላጭነትን ለመከላከል የሚረዳ የስጋት ግምገማ  

በክስተቱ እቅድ ስብሰባ ወቅት ለክሊኦ ፣ ቅድስት እና ለህፃናት የክትባት መርሃግብር (IIP) ቀጣይ እርምጃዎች ሊከሰቱ 

የሚችሉትን ስጋቶች ለመተንተን ጊዜ ወስዷል። ይህ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ወይም ሪፖርት አለማድረግ አደጋዎችን 

ያጠቃልላል።  

ዝናሽ ውይይቱ እና የስጋት ግምገማው ሁለቱም 'ጉዳት አታድርሱ' የሚለውን መርህ ተግባራዊ ያደርጋሉ። ፋሚሊ 

ፍሮንቲየርስ ሄልዝ ግለሰቦችን ከጉዳት ክስተት ወይም ከተጨማሪ ጉዳት በጥቃት ጥበቃ ይህንን የመቆጣጠር ሃላፊነት 

እንዳለበት ለሁሉም ታስታውሳለች። ዝናሽ ይህን ማድረግ የሚቻለው ዐውደ-ጽሑፉን በመተንተን እና ያልተጠበቁ 

አሉታዊ ውጤቶችን የሚቀንሱ ውሳኔዎችን በማድረግ እንደሆነ ታስረዳለች።  

ለእያንዳንዱ ቁልፍ ባለድርሻ፣ ዝናሽ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መረጃ እና መልስ ትፈልጋለች። ማን ፣ የት ፣ ምን ፣ መቼ 

እና እንዴት?  

1. ውንጀላውን ሌላ ማን ያውቃል? 



የክሊኦ እናት እና ምናልባትም የክሊኦ የቅርብ ጓደኛ። አዎን ፣ ቅድስት ይህንን ለ ኤስ.ኤች.ኤ ጽህፈት ቤት ሀላፊ 

ለዳንኤል እና ለ ሰው ሃብት አስተዳደር ስራ አስኪያጅ/ተወካይ ለግርማ ሪፖርት አድርጋለች። ጉዳዩን 

ላለመመርመር ወሰኑ። 

 

2. ክሊኦ አሁን የት ነው ያለችው? ደህነነቷ ተጠብቋል? አፋጣኝ እርዳታ ትፈልጋለች? 

ክሊኦ በቤተሰቧ ቤት ውስጥ ትኖራለች እና በአካባቢው መንደር ትምህርት ቤት ትማራለች። እናቷ ደህና 
መሆኗን እና አፋጣኝ እርዳታ እንደማትፈልግ አረጋግጣለች 

 

3. ጋሻውበዚህ ደረጃ ምን ያውቃል? 

ጋሻውበዚህ ደረጃ ምንም ነገር እንደሚያውቅ ለመጠቆም ምንም መረጃ የለንም። 

 

4. በዚህ ጊዜ የሆነ ነገር ካለ፣ ለፖሊስ ሪፖርት መደረግ ያለበት ምንድን ነው? 

ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አስተማመኝ መሆን መሆኑን እናውቃለን? የፖሊስ አድራሻ መረጃ አለን? 

 

5. ለክሊኦ ምን ዓይነት የድጋፍ አገልግሎቶች አሉ? ምን ዓይነት የጤና አገልግሎቶች አግኝታለች? 

የህክምና ድጋፍ የተደረገው በ ቅድስት ነው። እንደተወሰደ አይታወቅም።  

 

6. ለፖሊስ ሪፖርት መደረግ ያለበት መቼ ነው? 

ለፖሊስ ከማመልከታችን በፊት ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት አለብን? 

 

7. ማህበረሰቡ ምን እንደተፈጠረ ካወቀ ለክሊኦ ምላሽ የመስጠት ዕድሉ እንዴት ነው? የማህበረሰቡ የበቀል አደጋ 

አለ? 

ስለ ልማዳዊ ወንድ እና ስር የሰደደ የሴቶች አመለካከት እና ከጋብቻ ውጭ የሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት እና 
ሰለሚወሰድ የበቀል እርምጃ ያለህን ስጋት አጋራ። 

 

ማህበረሰቡ በ ጋሻው ላይ ተቆጥቷል ወይም ለእሱ ርኅራኄ እና ክሊኦ በተከበረ የሃይማኖት መሪ ላይ ውንጀላ 
በማሰማቱ ሊናደድ ይችላል። 

 

 

ጠቃሚ ምክር 
እንደ ክስተቱ አይነት፣ የስጋት ግምገማ ለማካሄድ የተለያዩ መንገዶች አሉ። የስጋት ምዘናዎች ተለዋዋጭ መሆናቸውን እና 

በየጊዜው መዘመን እንዳለባቸው ማስታወስ ጠቃሚ ነው። ለበለጠ መረጃ፣ ለምሪት እና ሰነዶች የCHS አላያንስን  

ይመልከቱ  

 

ያስታውሱ፡ 
በመጀመሪያው ሪፖርት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም መረጃዎች የማግኘት ዕድሉ አነስተኛ ነው። የስጋት ግምገማው 
ተጨማሪ መረጃ ሊያሳይ ይችላል። ምርመራዎች ተለዋዋጭ ሂደት ናቸው። 

 

 

https://bit.ly/3reyRh8
https://bit.ly/3reyRh8


የሚቀጥለው ደረጃ  
የክስተቱ እቅድ ስብሰባ ዝናሽ ፣ ዚነት እና አስቴር ዘማች በመጪው ሳምንት የሚቀጥሏቸው በርካታ ስምምነት ላይ 
የተደረሰባቸው እርምጃዎች በማቅረብ ተፈጽሟል። ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ የተወሰኑ ውሳኔዎችን ምሳሌዎች 

ያሳያል።  

 

ስምምነት የተደረሰባቸው እርምጃዎች 
ሀላፊነት የሚወስድ 

ሰው  
የጊዜ ሰሌዳ 

ክሊኦ የህክምና ዕርዳታ እንዳገኘች ወይም ሌላ ድጋፍ 
እንደሚያስፈልጋት ከእናትየው ለማወቅ ቅድስት 
እንድታጣራ ይጠይቁ። 

ዚነት 

 

በ 24 ሰአታት ውስጥ 

 

ለ ክሊኦ የአካባቢያዊ የምክር፣ የስነ ልቦና እና 
ማኅበራዊ ድጋፍ ለማቅረብ ምን እንደሚገኝ ጥናት 
አደረገች። 

ዚነት 

 

በ 7 የስራ ቀናት ውስጥ 

 

ለደህንነቷ እና ስለ የስራ ዋስትናዋ የምትጨነቅ ከሆነ 
ቅድስትን ጠይቅ እና ከዛም በመነሳት ከብቀላ ጥበቃ 
አድርግላጥ 

ዚነት 

 

በ 24 ሰአታት ውስጥ 

 

የወንጀል ድርጊት በመሆኑ ለፖሊስ ሪፖርት አድርግ ዚነት በ 24 ሰአታት ውስጥ 

ክሱን በዚህ ደረጃ ለ ጋሻው አታሳውቅ ሁሉንም - 

 ጋሻው ላይ ውንጀላ እንደቀረበ እና ጉዳዩ ለፖሊስ 
እየቀረበ መሆኑን ለአስተዳዳሪዎች ቦርድ ሰብሳቢ 
ያሳውቁ 

ዝናሽ  

 

በ 24 ሰአታት ውስጥ 

 

 ስለ ጋዜጠኛዋ (ናኦሚ) ዝግጅቱን ሰለዘገበችው እና 
ምስክር በመሆኗ ሊከሰቱ ሰለሚችሉ ጥቅሞች እና 
ስጋቶች የበለጠ ይወቁ። ምላሽ ሰጪ የሆኑ 
መግለጫዎችን ያርቅቁ 

ዝናሽ  

 

በ 3 የስራ ቀናት ውስጥ 

 

የቅድመ-ክስተት ስጋት ግምገማን እና በ SHA 
ለቪአይፒ/የተመረጡ ሰዎች ክስተት ምን አይነት 
የጥቃት ጥበቃ እርምጃዎች እንደተተገበሩ ይመልከቱ 

አስቴር ዘማች  በ 3 የስራ ቀናት ውስጥ 

ስለ ክስተቱ ለክልሉ ቢሮ እና ለጋሽ ያሳውቁ ዝናሽ  በ 24 ሰአታት ውስጥ 

 

 



ጠቃሚ ምክር ለህግ አስፈፃሚ የውጭ ሪፖርት ማድረግ።. 

ህጉ ተጥሷል ብለን ለማመን ምክንያት ሲፈጠር ድርጅቱ ወደ ፖሊስ ያስተላልፍ የሚለውን ግምት ውስጥ 
ማስገባት ይኖርበታል። ይህ በተሳተፉት ላይ ሊያመጣ የሚችለው ማንኛውም አደጋ፣በተለይም 

ለተጠቂው/ከአደጋ ለተረፈው፣ ሊታሰብበት ይገባል።  

በአንዳንድ አገሮች አንዳንድ ጥፋቶችን ሪፖርት የማድረግ ህጋዊ ግዴታ አለ። ለፖሊስ ሪፖርት ላለማድረግ 
የተሰጠው ውሳኔ ህግን የሚጻረር ከሆነ ክስተቱ ለምን ለፖሊስ እንደማይቀርብ ምክንያቱ ብጽሁፍ በከፍተኛ 
አመራሩ ስምምነት ተደርሶ መፈረም አለበት። የማህበረሰብ ሲቪክ ድርጅቱ ይህን ለማድረግ ግብአት ካለው፣ 

ከታመነ ምንጭ የውጭ የህግ ምክር ማግኘት አለበት።. 

 

 

ዚነት ለፖሊስ ሪፖርት ታደርጋለች።   

ዚነት ክስተቱን ለፖሊስ የማሳወቅ ሀላፊነት ተጥሎባታል። ኤፍኤችኤፍ አስቀድሞ ሙሉ አውዱን 
የማመላከት ስራ ስላልሰራ፣ ለማን ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት እና ይህን ማድረግ ደህንነቱ 
የተጠበቀ እንደሆነ ለመረዳት፣ ዚነት በልጆች ጥበቃ ላይ የሚሰራ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት 
አናግራለች። ያ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በልጆች ጥበቃ ጉዳዮች ላይ ለሚሰራው ፖሊስ 
የአድራሻ ዝርዝሮችን ይሰጣታል።  

ዚነት ፖሊስን አግኝታ ሪፖርቱን አቀረበች እና በተከሰሰው ክስተት ውስጥ ማን እንደተሳተፈ ገለጸች። ጋሻውከFHF 

ባለአደራዎች አንዱ ሆኖ መቆየቱን በተመለከተ FHF ምን ማድረግ እንዳለበት ፖሊስ ጠይቃለች።  

ከአንድ ቀን በኋላ ፖሊሶች ዚነትን አነጋግረው እጅግ በጣም ብዙ የተጠራቀሙ ጉዳዮች እንዳላቸው ለማስረዳት እና ይህን 

ክስተት የሚመለከቱቱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መሆኑን ገለጹላት። ጋሻው ከአስተዳዳሪዎች አንዱ በመሆናቸው FHF ወደ 

አስተዳደራዊ ምርመራ እንዲቀጥል ፖሊስ ከዚነት ጋር ይስማማል። አስተዳደራዊ ምርመራ የድርጅት ፖሊሲን መጣስ 
በተመለከተ የሚደረግ ምርመራ ነው። ፖሊስ ምርመራው ሲካሄድ እንዳይበላሽ በዚህ ምርመራ ውስጥ ምን መደረግ እና 

አለመደረግ እንዳለበት ለዚነት መከራት ። ፖሊስ ዚነት ውጤቱን እንድትገልጽላቸው ጠይቀዋል።.  

 

ዚነት ከፖሊስ ጋር የነበራትን ውይይት ዝርዝር መረጃ ለዝናሽ ታቀርባለች። ዝናሽ የአስተዳደር ምርመራን እንደሚቀጥሉ 

ይስማማሉ።. 

 

ዚነት የፕሮግራሙ ለጋሽ በፕሮግራሙ ውስጥ ስለሚፈጠሩ ማናቸውም 
ክስተቶች እንዲነገረው መጠየቁን ለዝናሽ  አስታውሳለች። ዚነት እና ዝናሽ 

ለጋሹ ስለ ክስተቱ እና FHF ሊወስድ ስላቀደው እርምጃ መረጃ 

እንዲኖረው ለመፍቀድ ተስማምተዋል ነገር ግን ዝርዝር መረጃ አይጋራም 

 

 

 



ያስታውሱ፡ ለለጋሾች እና ለብሔራዊ ተቆጣጣሪ አካላት ሪፖርት ማድረግ  
ብዙ ለጋሾች እና ብሄራዊ የቁጥጥር አካላት ድርጅቶች የጥቃት ጥበቃ ክስተቶችን ሪፖርት እንዲያደርጉላቸው 
ይፈልጋል። የእርስዎን ሪፖርት የማድረግ ግዴታዎች ምን እንደሆኑ ማወቅ እና በጊዜው ሪፖርት ማድረግ 
አስፈላጊ ነው። የተሳተፉትን ግለሰቦች የሚለዩትን ዝርዝሮች በምስጢር መያዝዎን ያስታውሱ።  

ምን እንደተከሰተ እና እንዴት እንደሚይዙት ሪፖርት ማድረግ ያስፈልግዎታል። ይህ የአደጋውን ፈጣን ተፅእኖ 
ለመገደብ እና በተቻለ መጠን እንደገና እንዳይከሰት ለመከላከል እርምጃዎችን እየወሰዱ መሆኑን ማረጋገጫ 
ይሰጣል። እንዲሁም ለጋሾች በድርጅትዎ የጥቃት ጥበቃ እርምጃዎች ላይ እምነት መያዛቸውን ይቀጥላሉ ማለት 
ነው። 

 

 

  



የምርመራ ሂደት 

 

ክፍል 2 የምርመራ ሂደት  
በዚህ የሞጁሉ ክፍል FHF እና SHA አስተዳደራዊ ምርመራን ሲያስተባብሩ እና ሲደግፉ ይከታተላሉ።  

 

የጥቃት ጥበቃ ክስተትን ወይም ቅሬታን መመርመር የጉዳይ አያያዝ እና ምላሽ ሂደት መደበኛ አካል ነው።  

 

ኤፍኤችኤፍ እንደ መሪ አጋር፣ የምርመራዎቹ ቁልፍ ደረጃዎች መተግበራቸውን እና ምስጢራዊነትን ጨምሮ የጥቃት 
ጥበቃ መርሆዎች መተግበራቸውን ማረጋገጥ አለበት።  

 

ተጠቂ/ከአደጋ የተረፉትን ያማከለ አካሄድ መጠቀም አስፈላጊ ነው ይህም ማለት ከአደጋ የተረፈ ሰው ምኞት፣ ደህንነት 

እና ፍላጎቶች በሁሉም ጉዳዮች እና ሂደቶች ውስጥ ቅድሚያ እንደሚሰጣቸው ማረጋገጥ ነው። 

 

 

ከአደጋ የተረፉ ሰዎችን ስላማከለ ተጨማሪ ዝርዝሮችን ለማግኘት በናይጄሪያ ውስጥ ስለ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ በደል ወይም 

ጾታዊ ትንኮሳ ሪፖርት መቀበል እና ምላሽ መስጠትን ይመልከቱ። 

ከአደጋ የተረፉ ሰዎችን እንዴት መደገፍ እንደሚቻል ለበለጠ መረጃ፣ በአካባቢዎ ጻታ ተኮር ጥቃት ተዋናይ በሌለበት 

የጾታ ተኮር ጥቃትን እንዴት መደገፍ እንደሚቻል ይመልከቱ። 

 

 

ዝናሽ እና ዚነት ምርመራውን የሚያካሂድ የውጭ መርማሪ ለመሾም ወሰኑ። 
የሰለጠነች የጥቃት ጥበቃ መርማሪ የሆነችውን ሚሪያምን ቀጥረዋል። እሷም ስለ 
ባህል እና አውድ ልምድ ግንዛቤ አላት። በሐሳብ ደረጃ ሁለት ሰዎች ምርመራውን 
ሊያካሂዱ ይገባ ነበር፣ ነገር ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን የዕውቀት ደረጃ 
ያላቸውን ሁለት ሰዎች ማግኘት አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል። 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3GHF6Ox
https://bit.ly/3GHF6Ox
https://bit.ly/3GHF6Ox
https://bit.ly/3D5k4Yq
https://bit.ly/3D5k4Yq
https://bit.ly/3D5k4Yq


ዝናሽ እና ዚነት ከሚሪያም ጋር የምርመራ እቅድ ስብሰባ አዘጋጅተዋል። 

 

 

በስብሰባው ላይ ዝናሽ የህፃናትን የክትባት መርሃ ግብር ለሚሪያም ገልፃለች። እሷም ስለ SHA (FHF አጋር) እና የቅርብ 

ጊዜ የስጋት ግምገማ መረጃ ትሰጣለች።  

 

ዚነት የጉዳዩን ዳራ፣ የውንጀላውን ዝርዝር ሁኔታ እና እስካሁን ማን እንደተሳተፈ በዝርዝር አቅርቧል። እሷም ከክስተቱ 
እቅድ ስብሰባ የሚቀጥሉትን እርምጃዎች ታካፍላለች። 

 

ሚሪያም ምርመራን የሚመሩ የጥቃት ጥበቃ መርሆችን አስቀምጣለች እና መከተል ያለባቸውን ቁልፍ ደረጃዎች 

ትገልጻለች።  

 

የCHS Alliance የምርመራ መርሆዎች ለመከላከያ።  

 
ምስጢራዊነት፡  መረጃ የሚገኘው 'ማወቅ ያለባቸው' በሚል መርህ መሰረት ብቻ ነው። 

ክስተቱን ሪፖርት ያደረገው ሰው፣ ተጎጂ የተባለው ግለሰብ፣ ምስክሮች እና 
ወንጀለኛው ከተወሰኑ ልዩ ሁኔታዎች በስተቀር ምስጢራዊነት የጥቃት ጥበቃ 
መብት አላቸው።  

ጤና እና ደህንነት  ምርመራው ከአደጋ በተረፉት ላይ ያተኮረ መሆን አለበት። ይህ ማለት 
ከአደጋ የተረፉት ምኞቶች፣ እና ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ናቸው 
ማለት ነው። ለህክምና፣ ለስነልቦና እና-ማህበራዊ ድጋፍ፣ ለምክር ወዘተ 
መቅረብ አለባቸው። 

ደህንነት  የሁሉም ወገኖች ደህንነት ለምርመራ በጣም አስፈላጊ ግምት ነው። ድርጅቱ 
ምስክሮችን ለመጠበቅ የተቻለውን ሁሉ ማድረግ አለበት። 



ህጋዊነት  በሁሉም ህጎች መሰረት ምርመራዎች መጀመር፣ መካሄድ እና ሪፖርት 
መደረግ አለባቸው። ወንጀል የተፈፀመ መስሎ ከታየ ለአካባቢ ባለስልጣናት 
እንዴት ማሳወቅ እንደሚችሉ ያስቡበት።  

ሙያዊነት የሰለጠኑ፣ ብቁ እና ሀላፊነት የሚሰማቸው መርማሪዎችን ይሾሙ።  

ምሉዕነት ማስረጃ መገኘቱን ለማረጋገጥ ምርመራዎች በትጋት፣ በተሟላ እና በትኩረት 
መከናወን አለባቸው። 

ነፃነት ምርመራዎች ፍትሃዊ እና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መከናወን አለባቸው። 
መርማሪዎች ፍርዳቸውን ሊጎዳ ከሚችል ከማንኛውም ተጽእኖ ነጻ መሆን 
አለባቸው። የጥቅም ግጭት መኖር የለበትም። 

እቅድ ማውጣት እና መገምገም  ምርመራዎች በታቀደ፣ ስልታዊ እና በተቻለ ፍጥነት መጠናቀቅ አለባቸው። 
የምርመራ ሪፖርቶች እና ሪፖርቶች በመዝገቦች እና በሰነዶች የተደገፉ መሆን 
አለባቸው። 

አክብሮት መርማሪዎች በምርመራው ውስጥ የተሳተፉትን ሁሉ ማክበር አለባቸው. 

ሰውን ሳይሆን ውንጀላውን መርምር የአቤቱታው ርዕሰ ጉዳይ በአክብሮት መታየት አለበት እና መርማሪዎች ፍርድ 
የሌላቸው መሆን አለባቸው። 

ወቅታዊነት ምርመራዎች ፍትሃዊ እና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መከናወን አለባቸው። 

አጋርነት የህግ ማዕቀፎችን እና የኢንተር ኤጀንሲ ትብብርን ከግምት ውስጥ በማስገባት 
የሃገር ውስጥ ባለስልጣናትን ጨምሮ ከሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ጋር 
ይስሩ። 

 

ለበለጠ መረጃ የCHS Alliance መመሪያዎችን ለምርመራ ይመልከቱ። 

 

 

https://bit.ly/3reyRh8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የምርመራ ደረጃ 1፡ እቅድ 

 

ሚሪያም የዚህ ምርመራ የመጀመሪያ ደረጃ ቀልጣፋ እና ምስጢራዊነት ያለው ሂደትን ለመደገፍ አቅርቦቶችን ማቀድ እና 

መዘጋጀቱን ማረጋገጥ እንደሆነ ገልጻለች።  

 

“ቃለ መጠይቆቹ በምስጢር እና በገለልተኛ ቦታ መካሄድ እንዳለባቸው። ቢሮን 

መጠቀም ተገቢ ላይሆን ይችላል። እንዲሁም ከክሊኦ እናት ጋር ለሚደረገው ቃለ 

ምልልስ አስተማማኝ ቦታ እንፈልጋለን - ምቾት የሚሰማት ቦታ። 

 

 

 

 

 

 

"የቃለ ምልልሶችን መርሃ ግብር አዘጋጃለሁ።"  

 

 

 

"በራሴ እና ሌሎች በክስተቶች እቅድ ስብሰባ ውስጥ በተሳተፉ እና በሌሎች 
ቁልፍ ሰዎች መካከል ያለውን የግንኙነት ሂደቶችን ማዘጋጀት ምርመራውን 
በጊዜው ለማራመድ ይረዳናል.።" 

 

 



 

"እስማማለሁ፣ እና ሚሪያም ምን አይነት ሌሎች ግብዓቶች እንደ ትራንስፖርት 

ወዘተ ያሉ እንደሚፈልጉ ካሳወቁኝ ያንን ማደራጀት እንችላለን።" 

 

 

 

 

 

 

"እስካሁን ያለዎትን ሁሉንም የጉዳይ ማስታወሻዎች ወይም ዘገባዎች መገምገም 

አለብኝ።" 

 

 

 

 

ያስታውሱ፡ 

በሁሉም የምርመራ ደረጃዎች ዝርዝር ማስታወሻዎችን ለመውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው። ትክክለኛ የጉዳይ 

ማስታወሻዎች በተጠቂው/ከአደጋ በተረፈው እና በምስክሮች የተጋሩትን መረጃ ለማክበር ወሳኝ ናቸው። 

የሁሉም ግንኙነቶች ትክክለኛ መዝገቦችን መያዝም አስፈላጊ ነው። ጉዳዩ ወደ ህግ አስከባሪ አካላት ከተላከ 
መዝገቦች እንደ ማስረጃ ሊጠየቁ ይችላሉ።  

እነዚህ ተጠቂዎችን/ከአደጋ የተረፉትን ያማከለ አካሄድ ለማረጋገጥ ይረዳሉ። 

ሚሪያም ወደ የምርመራ ሂደት ደረጃ 2 ለመቀጠል የሚያስፈልጓትን ወሳኝ መረጃዎች በመሰብሰቧ ረክታለች።  

ዝናሽ ዚነት እንደ FHF የጥቃት ጥበቃ ተወካይ፣ ሚሪያምን በተግባራዊ ዝግጅቶች ብቻ እንድትደግፍ ተስማምታለች። 

እንደ ተወካይ ፣ ዚነት ከምርመራው ገለልተኛ ብትሆን ጥሩ ነው። 

 

 

 

 

የምርመራ ደረጃ 2፦ ማስረጃ ማሰባሰብ 

 

ሚሪያም በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ ለማግኘት ሁሉንም ተዛማጅ ሰነዶችን ታነባለች እና የቃለ መጠይቆቿን ቅደም 

ተከተል ትወስናለች።  



ቃለመጠይቆች 

 

1. ቅድስት 
2. የክሊኦ እናት 

3. በክስተቱ ውስጥ የተቀመጡ ዋና ሰራተኞች እና ምስክሮች 

4. ጋሻው 

 

የሰነድ ማስረጃ 

• የክስተት ሪፖርት 
• የመስክ ጉዞ ዘገባ 
• ቅድመ ክንውን የስጋት ግምገማ  
• የቅድመ-ክስተት ማረጋገጫ ዝርዝር ሰነድ 
• የታዳሚዎች ዝርዝር እና ደጋፊ መረጃዎች  
• ክንውኑ ላይ የተነሱ ፎቶዎች  

• በሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻው ላይ የሚገኙ መረጃዎች በሙሉ    

 

የምርመራ ቃለ መጠይቅ ቅድስት 
 

ሚሪያም ቅድስት ደህና እና ለመናገር ምቾት እንደሚሰማት 
እርግጠኛ ነች። 

 

ቅድስት ከክሊኦ እናት ያገኘችውን መረጃ ታካፍላለች። እሷም 
ምናልባት ሴት በመሆኗ እና አካል ጉዳተኛ ስለሆነች አንዳንድ ጊዜ 
ሰዎች ስለማይሰሟት ትኩረት እንዳልተሰጣት እንደሚሰማት 
ተናግራለች።  

 

ስለ ክሊኦ እና ሰለእናቷ እንዲሁም ይህ ሂደት በእነርሱ ላይ 
ሰለሚያስከትለው ተጽእኖ ተጨንቃለች ። ሚሪያም የድርጅቱን 
የእንክብካቤ ግዴታ አፅንዖት በመስጠት ለክሊኦ እና ለእናቷ 
ደህንነት ሁሉም አስፈላጊ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ ቅድስትን 
አረጋግጣላታለች። ሪፖርቱን የሚያቀርበው ማንም ይሁን ማን 
ሁሉም የደህንነት ጥቃት ጥበቃ ሰጋት ሪፖርቶችን በጥንቃቄ    

         መታየት አለባቸው ትላለች።. 

 

ያስታውሱ፡ 

ቅድስት የራሷ ድርጅት SHA ውጤታማ ምላሽ ባለመሰጠቱ የደህንነት አደጋ ስጋቱን ለ FHF ሪፖርት 

አድርጋለች። ይህ ‘’ጥቆማ መስጠት’’በመባል ይታወቃል። ከማንኛውም ሊደርስባት ከሚችል የበቀል እርምጃ 



ጥበቃ ያስፈልጋታል። ለዚህም ማረጋገጫ እና ትኩረት ያስፈልጋታል። ስሱ እና ግልጽ ተግባቦትን ጨምሮ 
ደህንነቷን እና ከለላዋን ለማረጋገጥ ሁሉም ምክንያታዊ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። 

ድርጅቶች የደህንነት ጥበቃ ስጋቶችን የሚጠቁሙና እና ሪፖርት የሚያደርጉትን ለማበረታታት እንደ ጥቃት 
ጥበቃ ሃላፊነታቸው የራሳቸው ህግ እና መመሪያ ሊኖራቸው ይገባል። ፖሊሲው ሰዎች ማንነታቸው 
በማይታወቅ መልኩ ሪፖርት እንዲያደርጉ ማስቻል እና ትክክለኛ ስጋቶችን ሪፖርት የሚያደርግን ማንኛውንም 

ሰው ከበቀል መከላከል አለበት።. 

- 

 

የጥቆማ መስጠት ፍቺ 
 

ጥቆማ መስጠት ምንን እንደሚያካትት የጋራ የሆነ የህግ ፍቺ የለም። ዓለም አቀፉ የሰራተኛ ድርጅት (ILO) ጥቆማ 

መስጠትን እንደሚከተለው ይገልፀዋል፦  

 

“በአሰሪዎች ሰለሚፈፀም ህገ -ወጥ ፣ መደበኛ ያልሆነ ፣ አደገኛ ወይም ስነ ምግባር የጎደለው አሰራር አሁን ስራ ላይ ባሉ 

ወይም የቀድሞ የድርጅቱ ሰራተኞች የተደረገ ሪፖርት።” 

ጥቆማ መስጠት የጋራ ቁልፍ ባህሪያት የሚከተሉትን ያካትታል፡ 

1. ከስራ ቦታው ጋር የተገናኙ ጥፋቶችን ማጋለጥ ፤  

2. የህዝብ ፍላጎት አቅጣጫ፣ ከግል ቅሬታ ይልቅ ፤ ለምሳሌ የወንጀል ጥፋቶችን፣  ስነምግባር የጎደላቸውን 

ተግባራት ሪፖርት ማድረግ ፣ አሰራር ፣ ወዘተ.  

3. ጥፋቶችን ለሪፖርት ማድረጊያ በተሰየመ የግንኙነት መረብ ወይም ለተሰየሙ ሰዎች ሪፖርት ማድረግ እና 

4. ይፋ የተደረገው መረጃ “ለራስ ታማኝ በመሆን” እና “ተጨባጭ ምክንያቶች” ላይ መሰረት ያደረገ እንዲሁም 

መረጃው ትክክል መሆኑን በማመን መሆን አለበት።  

 

ምንጭ - OCDE ፣ 2011 G20(የቡድን20ሀገራት) የፀረ ሙስና የድርጊት መርሃ ግብር። ለጥቆማ ሰጭዎች የሚደረግ 

ጥበቃ፦ የጥቆማ ሰጭዎች የጥበቃ ማዕቀፎችን፣ የምርጥ ተሞክሮዎች ማጠቃለያ እና የህግ መመሪያዎችን በተመለከተ 
የሚደረግ ጥናት 

 

 

 

 

  

https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf


ተግባር 2.3 ከአደጋ የተረፉትን ማዕከል ያደረገ አሰራር 
 

ሚሪያም የክሊኦን እናት ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እየተዘጋጀች ነው። ምንም እንኳን የክሌዎ እናት ተጠቂ/ተጎጂ 

ባትሆንም ፣ የተጠቂው/የተጎጂው እናት በመሆኗ  ሚሪያም ተጎጂዎችን ማዕከል ያደረገ አሰራርን ለመከተል ምን ማድረግ 

እንዳለባት ማሰብ አለባት።  

 

በመጀመሪያ ደረጃ ሚሪያም እናትየዋ የዚህ ሂደት አካል ሆነው ቃለ መጠይቅ እንዲደረግላቸው ፈቃደነታቸውን ማረጋገጥ 
አለባት። አንድ ጊዜ ይህንን ካረጋገጠች፣ ሚሪያም የክሊኦን እናት ምን እንደምትጠይቅ ማቀድ ትችላለች። 

 

ከአደጋ የተረፉትን ያላማከለ አንድ የመጠይቅ ዓይነት መለየት 

 

ለክሊኦ ደህንነት እና ግላዊነት ቅድሚያ መስጠት  

 

እናትየውን ለምን ክሊኦ ከ ጋሻው ጋር ዝግጁነቱን ትታ እንደሄደች መጠየቅ። 

 

በተቻለ መጠን የክሊኦን ምስጢራዊነት ጠብቅ። 

 

ይህ ለእናትየው አሳዛኝ ሊሆን እንደሚችል ግምት ውስጥ በማስገባት የክሊኦ እናት ታሪኳን እንድትናገር 
አበረታቷት ። 

 

 

መልሱን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

 

 

  



የምርመራ ቃለ መጠይቅ የክሊኦ እናት 

 

ሚሪያም የክሊኦ እናት ቃለ መጠይቁን ለመቀጠል ደህንነት 
እንደተሰማት አረጋግጣ ስለ ሂደቱ መረጃ ተሰጣታለች። ሚሪያም 
የክሊኦ እናት ታሪኳን እንድታካፍል ስትጠይቃት ሰቃዩ 
እንዳይሰማት ያላትን ልምድና ክህሎት በጥንቃቄ ትጠቀማለችደ  

የክሊኦ እናት ክሎዮ የነገራትን ተገልጻለች። እናቷ ክሊኦ ከጋሻው 
ጋር ያለፍላጉቷ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደፈፀመ ትናገራለች፣ 
እምቢ ማለት አልቻለችም ነበር። 

የክሊኦ እናት ለቅድስት የሰጠችውን ሌላ መረጃም 
አረጋግጣለች። 

 

የምርመራ ቃለ መጠይቅ ምስክር  
 

ሚሪያም ከጋሻው ጋር የተጓዘችውን ጋዜጠኛ ናኦሚን 
ቃለ መጠይቅ ለማድረግ አመቻቸች። ሚሪያም፣ ዝናሽ 
እና ዚነት ይህን ከማድረግ ጋር የተያያዙ ስጋቶችን 
ተመልክተዋል፣ እና ሚሪያም ምስክር ልትሆን 
እንደምትችል እና ስለዚህ ቃለ መጠይቅ እንዲደረግላት 
ወስናለች።  

 
ናኦሚም ሚሪያም ቃለ መጠይቅ ስታደርግላት ጋሻው 
በዝግጅቱ ላይ ካሉት ሁሉ ጋር በጣም ተግባቢ እንደነበረ 
ማስተዋሏን ተናገረች።  

 

 

 

 

“ጋሻው ብዙ ሰዎችን አነጋግሯል ፣ ነገር ግን በተለይ ከአንዲት ወጣት ልጃገረድ ጋር 

የበለጠ ይቀራረብ ነበር። ዳንሰኛ ከምትመስል ልጅ ጋር ማህበራዊ ምሽቱን ጥሎ 

ሲወጣ አይቻለሁ” 

 

 

 

 

ክሊኦን የምትመስል ልጅ ገለጸች 

 

 



የምርመራ ቃለ መጠይቅ ጋሻው 
 

በመጨሻም ሜሪያም ከጋሻውጋር ቃለ መጠይቅ 
ለማድረግ አመቻቸች። ሚሪያም የክሊኦን ለመጠበቅ 
ስትል ለጋሻው ምን ያህል ነገሮችን ግልፅ ማድረግ 
እንዳለባት ተጠንቅቃለች ። እሷም ቃለ መጠይቁን 
ያለማዳላት ለማቅረብ ጥንቃቄ አድርጋለች። ሚሪያም 

ለጋሻው በቪ አይ ፒ(VIP) ዝግጁቱ ወቅት የተፈፀመ 

የፆታዊ ትንኮሳ ውንጀላ እንደቀረበ ነገረችው። ከዚህ 
ውጭ ሌላ ምንም ዓይነት ተጨማሪ መረጃ 
አልሰጠችም።  

 

 

 

በዝግጅቱ ተደስቻለሁ። ምሽት ላይ ከብዙ ሰዎች ጋር እያወራሁ ነበር ነገር ግን 
ከማንም ጋር ተገቢ ያልሆነ ባህሪ አላሳየሁም 

 

 

 

 

 

ለሚሪያም ቀጣይ እርምጃዎች 

 
1. በግኝቱ ላይ ሃሳብ መስጠት ። 

 

2. ጋሻው አደጋ እንዳይደርሰበት ጥንቃቄ በማድረግ የመጀመሪያ 
ግኝቶችን ለፍራያ እና ዝናሽ ሪፖርት ማድረግ። 

 

3. አንድ አስቸኳይ የክስተት አስተዳደር ስብሰባ እንዲደረግ 
መጠየቅ። 

 

 

 

 

 



የምርመራ ደረጃ 3 ግኝቶችን መተንተን እና ውሳኔዎችን ማሳለፍ 

 

ዚነት የክስተት አስተዳደር ስብሰባን ታዘጋጃለች። ዝናሽ 

የውይይቱን አጀንዳ አሰጋጀች ‘ ማወቅ ያለባቸውን 

ተሳታፊዎችንም ለየች ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስብሰባው የችግሩን መከሰት ማረጋገጥን ይመለከታል 

በጥቃት ጥበቃ ምርመራ ወቅት ወሳኔዎች የሚወሰኑት የነገሮች የመከሰት ዕድልን 
መሰረት አድርጎ ነው። ያ ማለት ክስተቱ የመከሰት ዕድሉ ካለመከሰት ዕድሉ የበለጠ 
ሰፊ ከሆነ።  

በወንጀል ምርመራ ውስጥ የማረጋገጫ ደረጃዎች  ያለምንም ጥርጣሬ መሆን 
አለባቸው እና በህግ አስከባሪዎች እና በፍትህ ስርዓቱ የተቋቋሙ መሆን አለባቸው። 

 

የግኝቱ ትንተና. 

• የክሊኦ ለእናቷ የሆነውን መናገር። 

• ከፕሪሺየስ፣ ከክሊኦ እናት እና ከጋዜጠኛዋ ናኦሚ የተገኙ የምስክርነት ቃሎች። 

• አስረጅ ሰነዶች።  

• ጋሻው የፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ ባለአደራ እና የሃይማኖት መሪ በመሆኑ እና ክሊኦ ልጅ በመሆኗ ያለው 
የሃይል ሚዛን። 



 

 

ዝናሽ የአደጋ አስተዳደር ስብሰባውን ለመምራት ትዘጋጃለች።  

ሚሪያም ከዝናሽ ን ቀድማ አገኘቻት እና ስብሰባው የሚከተሉትን ነገሮች ማሟላት እንዳለበት ትነግራታለች።: 

• ፍትሐዊ እንዲሆን ትክክለኛ ሂደቱን መከተል ያሰፈልጋል ። 

• የግል አሰተያየቶችን ሳይሆን እውነታውን ብቻ መውሰድ። 

• ሊደርስ የሚችለውን አደጋ እና የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታ በጥንቃቄ ማየት 

• ለተጠቂ/ከአደጋ ለተረፉ እና ቅሬታው ለሚመለከተው ማንኛውንም የጥበቃ መስፈርቶችን ያስቡ። 

• የሚቀጥሉትን እርምጃዎች በተመለከተ የህግ አማካሪን ማነጋገር። 

• ውንጀላው ተንኮል -አዘል መሆን አለመሆኑን ይገንዘቡ። 

• የጉዳዩ ግምገማ ትምህርት ለማግኘት አስፈላጊ መሆኑን ይገንዘቡ ። 

 

ሙሉ ውይይት ከተደረገ በኋላ ስብሰባው የሚከተሉትን ይወስናል - 
 

• ሪፖርቱ በቀረበው ደጋፊ መረጃ ምክንያት ቀርቧል (የመከሰት እድሉን በማገናዘብ ) የክሊኦ እናት ምስክርነት እና 

ከጋዜጠኛዋ ናኦሚ የተገኘውን መረጃ ላይ ተመስርቶ ሪፖርት ይቀርባል። 

• በFHF ድጋፍ ፣ SHA ለክሊኦ እና ለቤተሰቧ የደህንነት ጥናት ያካሂዳል። 

• ለክሊኦ የስነ-ልቦና ድጋፍ ይደረግላታል። 

• ለቅድስት ድጋፍ ይቀርብላታል። 

• ከኤፍኤችኤፍ(FHF) ምርመራ ውጤት በኋላ በድጋሜ ፖሊስ ማነጋገር ያስፈልጋል። 

• ሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻው ኤፍኤፍኤፍ ውስጥ ካለው የአስተዳደር ሀላፊነታቸው እንዲለቁ ይጠየቃሉ። ዝናሽ 
ስለዚህ ጉዳይ የአስተዳደር ቦርድ ሊቀመንበርን ታነጋግራለች። 

• በመጀመሪያ ለዳንኤል እና ለግርማ የቀረበውን ሪፖርት በተመለከተ ምርመራ መደረጉን SHA ይነገራል። 

• የውስጥ ጥቃት ጥበቃ ግምገማ በተቻለ ፍጥነት ይከናወናል ፣ ይህም በ FHF እና SHA መካከል ያለውን 

ግንኙነት የሚያካትት ይሆናል። 

• የምርመራው ውጤት ለIIP ለጋሽ ይነገራል። 

 



 

 

 

ተግባር 2.4 የምርመራ ደረጃዎች 
በአረንጓዴ ሳጥኖቹ ውስጥ ካሉ ሀሳቦች ጋር የሚዛመደውን ትክክለኛውን የምርመራ ደረጃ ይምረጡ። 

 

 

የምርመራ ደረጃ 1 

የምርመራ ደረጃ 2 

የምርመራ ደረጃ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የደህንነት ጥቃት ጥበቃ ምርመራ ውሳኔዎች 
አስተማማኝ እና ፍትሃዊ ውሳኔዎች መወሰናቸውን 
ለማረጋገጥ ቁልፍ ግኝቶችን በጥልቀት በመተንተን ላይ 
የተመሰረተ መሆን አለበት። ግልጽ መሆን አስፈላጊ ነው 

ተዛማጅ ሪፖርቶችን እና የጉዳይ ማስታወሻዎችን 
ማንበብ እና የታቀዱ ቃለመጠይቆችን ጨምሮ 
ማስረጃዎችን መሰብሰብ ያስፈልጋል። የመረጃ አቅርቦት 
እና ቁልፍ ሰዎችን መያዝ አስፈላጊ ነው 

የጥቃት ጥበቃ ምርመራ በጥንቃቄ የታቀደ መሆን 
አለበት። ምርመራው በጥሩ በሂደት ላይ ስለመሆኑ 
ለውጦች እና እድገቶች ሲኖሩ ለቁልፍ ባለድርሻ አካላት 
ማብራሪያ ሊሰጣቸው እና እንዲያውቁ ሊደረግ 
ይገባል። ጥሩ ተግባቦት እና ዕቅድ የግድ አስፈላጊ ነው። 

 

መልሱን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ። 

 

 

 

 



የውስጥ የጥቃት ጥበቃ ክለሳ እና የተገኙ ትምህርቶች 

 

ክፍል 3 - የውስጥ ጥቃት ጥበቃ ክለሳ እና የተገኙ ትምህርቶች 
በዚህ የሞጁል ክፍል ውስጥ ፣ FHF እና SHA ስለ ደህንነት ጥበቃ የያገኙትን ትምህርት አና የአተገባበር ልምዳቸውን 

እንዴት ወደ ክስተቱ እንዳመራቸው አናያለን።  

 

አንድ ወሳኝ ክስተት ሲከሰት የውስጥ የጥቃት ጥበቃ ግምገማ ማካሄድ ጥሩ ልምድ እንደሆነ ይመከራል። 

 

ኤፍኤችኤፍ(FHF) ፣ እንደ መሪ አጋር ፣ የጥቃት ጥበቃ ሂደቶቻቸውን እና ልምዶቻቸውን እንደ መመሪያ መውሰድ 

ያስፈልጋል። ይህን በማድረግ ፣ ድርጅቱ ስለሚሰራባቸው መንገዶች እና የአሰራር እና የአስተዳደር ቁጥጥርን እንዴት 

ማሻሻል እንደሚችሉ አስፈላጊ ትምህርቶችን ይማራሉ።.  

 

የውስጥ የደህንነት ጥበቃ ግምገማ ማስጀመር 

ከአደጋ አስተዳደር ስብሰባው በኋላ ብዙም ሳይቆይ ስለ ውስጣዊ ጥቃት ጥበቃ ግምገማ ለመወያየት ዝናሽ ሚሪያምን 

ታገኛታለች። በተፈጠረው ነገር ላይ ሃሳቧን ለማካፈል እና FHF እና SHA የጥቃት ጥበቃ ትግበራን እንዴት ማሻሻል 

እንደቻሉ ለማወቅ እድሉን ለማግኘት ጓጉታለች።  

 

ሚሪያም ሰለ አስተዳደራዊ ምልከታዎች የፃፈችውን አጭር ዘገባ ታጋራለች። 
ይህ በምርመራ ሂደት እና በሰነድ ግምገማው ተለይተው ስለታወቁ ቁልፍ 
የጥቃት ጥበቃ አደጋዎች ወሳኝ ግብረመልስ ይዟል። ዝናሽ በውስጥ ጥቃት 

ጥበቃ የግምገማ ስብሰባ ላይ አደጋዎቹን ለቡድኗ ለማካፈል ወሰነች።. 

 

 

 

የውስጥ የደህንነት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባ 
ዝናሽ ስብሰባውን የምትጀምረው በFHF እና ከ SHA ጋር ባለው አጋርነት ስለጥቃት ጥበቃ አሰራር ግልፅ እና ሐቀኛ 

ውይይት ለማድረግ ፍላጎት እንዳላት በማጉላት ነው። ሀሉም የራሱ ሚና እንዳለው እና ለጥቃት ጥበቃ ሀላፊነት 
እንዳለበት ገለፀች። ዝናሽ ግምገማው ተሳታፊ ለሆኑት የመማር ዕድል እንደሚፈጥር እና አተገባበርን ለማሻሻል 
እንደሚረዳ ገልፃለች። የግምገማው ዓላማ የግለሰብ እና ድርጅታዊ አሰራርን በግልፅ እና በጥልቀት ለመመልከት መሆኑን 
አበክራ ትናገራለች።  

 

ዝናሽ እና ዚነት  FHF (ኤፍኤችኤፍ) በመጀመሪያ ያቀረበላቸውን ሪፖርት እንደመረመረ ለግርማ እና ለዳንኤል 

አሳወቋቸው። FHF ዝርዝሮችን መግለፅ ባይችልም ፣ ዝናሽ ግርማ እና ዳንኤል ለፕሮግራሙ የተገኙ ትምህርቶች አካል 

ሆነው የውስጥ ጥቃት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባውን እንዲቀላቀሉ ጠየቀቻቸው።. 



ተሳታፊዎች 

• ዝናሽ ፡ ዋና ስራ አስፈፃሚ (FHF) 

• ዚነት የሰው ሀብት ስራ አስኪያጂ/ተወካይ  

• ሞሲ፡ የፕሮግራም ስራ አስኪያጅ(FHF) 

• ዳንኤል፡ የቢሮ ሐላፊ ከSHA 

• ግርማ፡ የሰው ኅይል አሰተዳደር (ተወካይ)ከ SHA 

• አስቴር ዘማች ፡ የፕሮግራም ኦፊሰር (ኤፍኤችኤፍ) የፕሮግራም ጉዳዮች ላይ ብቻ 

የሚሳተፍ

 

መሪ ጥያቄዎች 

• ድርጅቱ እንዴት እንደሚሰራ እና የጥቃት ጥበቃ በፕሮግራሙ ውስጥ እንዴት እንደሚተዳደር ከዚህ ክስተት 

ምን ትምህርት ይገኛል? 
• የጥቃት ጥበቃ ስርዓቶቹ እና ሂደቶቹ ግልፅ ነበሩ? የታወቁ እና የሚገቡ ነበሩ? የተከታተላቸው አካል ነበርን?  
• አመራር ወይም አሰተዳደር ሊሻሻሉ እንደሚያስችል የሚያመለክቱ ውሳኔዎች ወይም እርምጃዎች ተወስደዋል? 
• በጉዳዩ ላይ ለመስራት ፣ የስልጠና ለመስጠት፣ የአስተዳደር እና የቁጥጥር መንገዶች ለማሻሻል የሚየስችሉ 

ነገሮች አሉ?  
• አሰተዳደርን እና ቁጥጥርን በተመለከተ የተወሰኑ መልእክቶች አሉ? 

 

 

ያስታውሱ፡ 

 

ድርጅታዊ ፍላጎቶች በሰራተኞች አፈጻጸም እና ባህሪ ላይ ጫና ሊያሳድሩ ይችላሉ። ሰራተኞች በፍጥነት 
እንዲሰሩ ፍላጎት እና ጫና ሲኖር የጥቃት ጥበቃ አደጋውዎች የመከሰት እድል እና ጉዳት መከሰት በጉልህ 
ይጨምራል። 



 

 

 

በስብሰባው ወቅት ዝናሽ  ዋና የጥቃት ጥበቃ ስጋቶችን ከዚህ በታች 
ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ከሚሪያም አስተዳደር እንድምታ ዘገባዎች 
ታካፍላለች ። ጠቃሚ የጥቃት ጥበቃ ሂደቶች እንዳልነበሩ እና ያም 

ደግሞ የSHAን የጥቃት ጥበቃ እንደጎዳው ግልጽ እንደሆነ ተናግራለች። 

ይህ በዋናነት በ SHA እና FHF ውስጥ ባሉ ከፍተኛ ስራ አስኪያጆች 

ከመጥፎ ፍርድ እና ውሳኔ አሰጣጥ ጋር የተገናኘ ይመስላል። በጀማሪ 
ሰራተኞች የተነሱት ስጋቶችም ቀንሰዋል ወይም ችላ ተብለዋል። 

 

 

 

 

የፕሮጀክት ስጋት ምዘና 
በህፃናት የክትባት መርሃ ግብር መጀመሪያ ላይ ሁሉም አደጋዎች በትክክል 
ተለይተው መፍትሄ እንዲያገኙ FHF አልተከናወነም። 

ጥበቃ እና አጠቃላይ ምልከታ በFHF ከፍተኛ አስተዳዳሪዎች እንደ መሪ ፈጻሚ አጋር በቂ አልነበረም። 

ተገቢ ትጋት 
SHAን ጨምሮ በአጋሮች ላይ አልተካሄደም። ለጋሽ ተገቢውን ትጋት ግምገማ 
በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ በFHF ላይ ከመጠን በላይ መታመን የነበረ 
ይመስላል። 

የራስ ምዘና  
የጥቃት ጥበቃ ክፍተቶችን ለመለየት እና የጥቃት ጥበቃ ትግበራ እቅድ 
የደረሰበትን ደረጃ ለማሳወቅ  በSHA አልተጠናቀቀም ነበር። 

የጥቃት ጥበቃ ትግበራ እቅድ 
እድገትን ለመከታተል እና ተገዢነትን ለጥቃት ጥበቃ በSHA ውስጥ 
አልነበረም። 

ቅድመ ክንውን ማረጋገጫ ዝርዝር ለቪአይፒ ክንውን በSHA ሙሉ በሙሉ አልተጠናቀቀም ነበር። 



ደህንነቱ የተጠበቀ የቅጥር 
ምልመላ 

ርምጃዎች በSHA ወይም FHF ውስጥ ሙሉ በሙሉ አልተተገበሩም ነበር፣ 
ሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻው ራስን የማሳወቅ ቅፅን እንዲሞላ አለመጠየቁን 
ጨምሮ። 

ስልጠና እና ቁጥጥር 
የትኩረት ነጥቦችን ለጥቃት ጥበቃ በቂ አልነበረም፣ በዚህም ምክንያት ጥቃት 
ጥበቃ በSHA ቅድሚያ እንዳይሰጠው አድርጓል።  

በውስጣዊ ጥቃት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባ፣ FHF እና SHA በደካማ አሰራር እና በተዘገቡት ሁኔታዎች መካከል ያለውን 

ግንኙነት ግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው። ዝናሽ ስብሰባው ለተለየው ደካማ አሰራር ሊሆኑ የሚችሉ ምክንያቶችን 
እንዲመረምር ትፈልጋለች። 

የአስተዳደር ጉድለት፡ ሞሲ አዲስ ስራ አስፈጻሚ በመሆን ዝናሽ ን ለማስደነቅ ተመኝቷል ለ SHA በአመራር ቡድን 
የሃሰት ማረጋገጫ ሰጥቷል። እሱ አይቀበልም ነበር እናም አስቴር ዘማች እና ዚነትን ወሳኝ መረጃ ሲያካፍሉ 
አልሰማቸውም። ለመጀመሪያ ጊዜ የጥቃት ጥበቃውን ክስተት ስትዘግብ ዳንኤል ቅድስት ን ማዳመጥ ተስኖታል።  

ምኞት እና አመራር ዝናሽ እንደ አዲስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ታላቅ ምኞት ነው። ዝናሽ ተለዋዋጭ ስራን በመምራት 
በብሔራዊ ደረጃ ለመታወቅ ከፍተኛ ፍላጎት አላት። ሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻው ለፕሮጀክቱ እንደሚለግስ እና አንዳንድ 
አዎንታዊ ህዝባዊነትን እንደሚያመጣ ተስፋ አድርጋ ነበር። እንደ ቤተክርስቲያኗ አባል እና አዲስ ባለአደራ አምናውም 

ነበር. 

 

የስራ ባልደረባነት ግንኙነት ሞሲ ከዳንኤል ጋር ባለው ግንኙነት እና በ SHA ውስጥ ባለው ማህበራዊ እድል በጣም 

ተስቦ ነበር። . ከዳንኤል ጋር ያለውን ግንኙነት የጥቃት ጥበቃ ተግባርን ለማስተዋወቅ አልተጠቀመበትም። ይህ ያመለጠ 

እድል ነበር። ግርማ ጉዳዩ መሰረት አልባ በመሆኑ የዳንኤልን ፍርድ ለመቃወም አልፈለገም. 

አለማነቃቃት አስቴር ዘማች እና ዚነት ስጋታቸውን ስላባባሱ እና ሞሲም ሆነ ዳንኤል በዚህ ደስተኛ ስላልነበሩ ለቪአይፒ 
ዝግጅት የጥቃት ጥበቃ ጥያቄዎችን ማቅረባቸውን አቆሙ። ሞሲን ላለመጉዳት ሲሉ ወደ ዝናሽ ላለማስተላለፍ ወሰኑ። 

ምንም እንኳን እሷ ሁልጊዜ ስለማትደመጥ ያለመነቃቃት አቅም ቢኖራትም ቅድስት ወደ ፊት ሄዳ ክስተቱን ለFHF 

ሪፖርት አድርጋለች።. 



 

የውስጥ ጥቃት ጥበቃ ግምገማን ተከትሎ ለFHF ግምት 

 

 

ዝናሽ የእሷ ደካማ ቁጥጥር እና ስለ ሞሲ እና SHA ያሳሰቧት ትኩረት ማጣት ነገሮች እንዴት እንደተሳሳቱ ጉልህ 

አስተዋፅዖ እንዳደረጉ ተገንዝባለች። በFHF ላይ ልምምድን ለማሻሻል፣ ለሚከተሉት ድርጊቶች ትፈጽማለች፡ 

 

• በጥቃት ጥበቃ ላይ አቅማቸውን ለመገንባት ከአመራር ቡድን እና ከአስተዳዳሪዎች ቦርድ ጋር አብረው ይስሩ።  

• ለሁሉም ሰራተኞች እና አጋሮች መረጃ ሰጪዎችን የመስጠት እና የተጎጂዎችን የጥቃት ጥበቃ ሀላፊነታቸውን 
ያስታውሱ።   

• ድርጅቱ የተዘገበባቸውን ስጋቶች እንደሚያዳምጥ ለሁሉም አስታውስ። 

• በሁሉም አዳዲስ አጋሮች ላይ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እና የአሁን አጋሮችን በቂ ታዛዥነት፣ ክትትል እና 
ድጋፍ ማረጋገጥ።  

• የጀርባ ፍተሻዎች እና እራስን የማወጅ ቅፆች እንዲቀመጡ ለሰራተኞች እና ባለአደራዎች የምልመላ ሂደቶችን 
ያሻሽሉ። 

• ሁሉም የጥቃት ጥበቃ ስራዎች በአመራር ቡድን በንቃት እንዲገመገሙ እና ክትትል እንዲደረግባቸው እና ወደ 

ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት (MEL) እቅድ በበቂ ቁጥጥር ውስጥ እንዲካተት። 

• ሞሲ በተለይ በስራ ቦታው ባህሪ እና የአስተዳደር ዘይቤ ላይ እንዲያተኩር የአፈጻጸም አስተዳደር እቅድን 
አስቡበት። 

• የሰራተኞችን ሞራል ለማነሳሳት እና ለማሻሻል በውጪ ስፔሻሊስት የተመቻቸ የቡድን ግንባታ ቀን ያዘጋጁ። 

 

 

የውስጥ ጥበቃ ግምገማን ተከትሎ ለFHF ግምት 

• ክፍተቶችን በመለየት የትግበራ እቅድ በማውጣት ልምምድን ለማሻሻል ራስን መገምገም ማድረግ።  
 

• ሁሉም ሊሆኑ የሚችሉ ስጋቶች ተለይተው የሚታወቁበትን እና የሚቀነሱበትን ለመወሰን ለጨቅላ ህፃናት 
የክትባት መርሃግብር የጥበቃ ስጋት ግምገማ ያካሂዱ።  
 

• የጥቃት ጥበቃ እርምጃዎች በበቂ ሁኔታ መንጸባረቃቸውን ለመወሰን ከFHF ጋር ያለውን የሽርክና ስምምነት 
እና የህፃናት የክትባት መርሃ ግብር መርሃ ግብር ይከልሱ። 
 

• ሁሉንም ሰራተኞች በጥቃት ጥበቃ ላይ ያሰልጥኑ, ስጋቶችን ሪፖርት ለማድረግ ያላቸውን ሃላፊነት እና ይፋዊ 
መግለጫዎችን እንዴት እንደሚቀበሉ. 

 

 

 



ለጥበቃ የመልካም ተሞክሮ ጉልበት 
 

ጠንካራ ተጠቂ/ከአደጋ የተረፉትን ያማከለ የጥቃት ጥበቃ አካሄድ ልጆችን እና ሁሉም ተጠቃሚዎችን በማዕከሉ 

ያስቀምጣቸዋል እና ጥበቃቸውን ያረጋግጣል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ከውስጥ ጥበቃ ግምገማ ነጸብራቅ. 



ማጠቃለያ 

 

ምን ተማራችሁ? 

 
• የጥቃት ጥበቃ ክስተትን እንዴት ማስተዳደር እንደሚቻል የማቀድ አስፈላጊነት።  

 

• የመጀመሪያ ደረጃ መረጃን መሰብሰብ እና ፈጣን ቀጣይ እርምጃዎችን መገምገም አስፈላጊነት።  

 

• ተጠቂ/ከአደጋ የተረፉትን ያማከለ አካሄድ ያለው የምርመራ ሂደት ቁልፍ ደረጃዎች። 

 

• ትምህርቶችን ለመማር እና ቀጣይነት ያለው መሻሻል ለማድረግ የውስጣዊ ጥበቃ ግምገማ ዋጋ። 

 

 

ራስዎን ለሚቀጥለው ሞጁል ለማዘጋጀት ሊገነዘቧቸው የሚገቡ ነጥቦች፡፡. 

የውስጥ ጥቃት ጥበቃ ግምገማን ተከትሎ፣ የክትትል ግምገማ እና ትምህርት ሂደቶች ወሳኝ የጥቃት ጥበቃ ትምህርትን 

እንደሚያንጸባርቁ ለማረጋገጥ ዝናሽ ከክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት (MEL) ቡድን ከዴሪክ እና ግሎሪያ ጋር 

ተገናኝታለች።  

• ከውስጥ ጉዳይ ግምገማ የተገኙ ትምህርቶች በክትትል ግምገማ እና ትምህርት ሂደቶች ውስጥ እንዴት 

ይንጸባረቃሉ ብለው ያስባሉ? 

  

• የFHFን የጥቃት ጥበቃ ሂደቶች አጋር ማክበርን ለማሻሻል በSHA ውስጥ ምን ለውጦች ይከሰታሉ ብለው 

ያስባሉ? 
 

• እነዚህ ለውጦች በተሻለ ሁኔታ ክትትል ሊደረግባቸው የሚችለው እንዴት ይመስልዎታል?  

 

 

 



 

የጥቃት ጥበቃ ያሻል ሞጁል 4ን በማጠናቀቅዎ እንኳን ደስ አለዎት፡ ቅሬታዎችን ማስተካከል  

ከFHF ጋር  የጥቃት ጥበቃ ጉዞአቸውን ሲጀምሩ  

በነበረዎት አብሮነት እንደተደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን 

 

ሞጁል 5ን እንደሚቀላቀሉ በጉጉት እንጠብቃለን። ይህ የመጨረሻው ሞጁል ሲሆን 

በዚህ ሞጁል ውስጥ ለተከሰተው የጥበቃ ክስተት ምላሽ ከተሰጠ በኋላ የፋሚሊ 
ሄልዝ ፍሮንቲየርስ የጥቃት ጥበቃ በሁሉም የፕሮግራም ክትትል፣ ግምገማ እና 

ትምህርት (MEL) ተግባሮች ውስጥ እንዲካተት ይፈልጋሉ። 

 

የRSH ጋዜጣ ውስጥ የጥቃት ጥበቃ  

መረጃዎችን ዌቢናሮችን፣ ፖድካስቶችን እና ሌሎችንም  በመረጃ እና ድጋፍ ማእከል. 

 

በመቀጠል፣ የትምህርት አፈጻጸም የምስክር ወረቀትዎን ከመረጃና ድጋፍ ማእከሉ ለማግኘት የሞጁል 4 ግምገማዎትን 

ያጠናቅቁ፡፡. 

  

 

  

https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/am


መልስ መስጫ ወረቀት  

 
 
ተግባር 1.1 ምስጢራዊነት  
 
ምስጢራዊነት ማለት የተሳተፉ ሰዎችን ለማክበር እና ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለማስወገድ መረጃን በምስጢር መያዝ 
ማለት ነው። 

 

ምስጢራዊ መረጃን በአግባቡ መያዝ የድርጅቱን መልካም ስም ይጠብቃል።  

 
ምስጢራዊ መረጃ ማንኛውንም ስሱ የሆነ ወይም  
አንድን ሰው ለመለየት የሚያስችል መረጃ ይይዛል ለምሳሌ. ስም, የተወሰነ ቦታ እና የአንድ ክስተት ዝርዝሮች. 

  

ምስጢራዊነት ለተጠቂዎች/ ከአደጋ ለተረፉ ለቤተሰቦቻቸው እና ማህበረሰብ ምስክሮች እና የተወነጀሉ ጥቃት 
ፈጻሚዎችን ይመለከታል። 

ወደ ተግባር 1.1 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 

ተግባር 1.2 የክስተት እቅድ ማውጫ ስብሰባ አጀንዳ  

የስጋቱን ተፈጥሮ እና መጠን የታወቁ መረጃዎችን በማጋራት እና በመገምገም ይወስኑ። ይህ ማን አደጋ ላይ እንደሚገኝ እና ሊኖር 
የሚችል የወንጀል ጥፋት ስለመፈጸሙ ለመረዳት ይረዳል።  

አስቸኳይ እርምጃዎችን ወስኑ የተሳተፉትን ሰዎች ደህንነት ከጥቃት ለጥቃት ጥበቃ አስፈላጊ ነው.  
 ይህ በእገዳ እና አስፈላጊ ከሆነ የህክምና እርዳታን በተመለከተ ቀዳሚ ውሳኔዎችን ያካትታል።  

ለተጠቂው / ከስጋት ለተረፈው ፣ ለሚመለከተው ሰው እና ድርጅት የሚታወቁትን ስጋትዎች ለመለየት እና የመቀነስ እርምጃዎችን 

ከመነሻው ለማስቀመጥ የስጋት ግምገማ ማካሄድ።  

ምስክር መለየት ድርጅቱ የሚያካሂደው ቃለመጠይቅ ካለ ለምርመራው የቃለ መጠይቅ እቅድን ለመደገፍ እና የድጋፍ ዝግጅቶች 
መኖራቸውን ማረጋገጥ  

  

መረጃ ማጋራት 'ማወቅ ያለባቸው አስፈላጊ የሆኑ ሰዎች እና ድርጅቶች ' ማወቃቸውን መረጋገጡን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት። ይህ 
ለለጋሾች እና ተቆጣጣሪ አካላት ከባድ የሆነ ክስተት ሪፖርት ማድረግን ያካትታል።  
  

ሚዲያ አያያዝ ክስተቱን አስመልክቶ አፈትልከው የወጡ መረጃዎች መኖራቸውን እና ምላሽ የሚሰጡ መግለጫዎች 
መዘጋጀታቸውን ለመገምገም ። 

መወሰድ ያለባቸው ቀጣይ እርምጃዎች ላይ ይስማሙ። ሁሉም ውሳኔዎች ስምምነታቸውን በገለጹ ሃላፊነት በሚወስዱ ሰዎች እና 
ለእያንዳንዱ ተግባር የጊዜ ሰሌዳዎች መመዝገብ አለባቸው።  

 



ወደ ተግባር 1.2 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 
 

ተግባር 2.3 ከአደጋ የተረፉትን ማዕከል ያደረገ አሰራር  

✔ እናትየውን ለምን ክሊኦ ከሬቨረንድ ቻርልስ ጋሻው ጋር ዝግጁነቱን ትታ እንደሄደች መጠየቅ።  

ወደ ተግባር 2.3 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ  

 

ተግባር 2.4 የምርመራ ደረጃዎች  

✔ የምርመራ ደረጃ 3  

✔ የምርመራ ደረጃ 2  

✔የምርመራ ደረጃ 1  

ወደ ተግባር 2.4 ለመመለስ እዚህ ጠቅ ያድርጉ 
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	ይህ ሞጁል 3 ክፍሎች አሉት፡
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	ማጠቃለያ
	ምን ተማራችሁ?
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