
 
 

ሞጁል 5 የጥቃት ጥበቃ ያሻል 
 

 

ደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት  

እንኳን አምስት ተከታታይ ክፍል ወዳለው የጥቃት ጥበቃ ያሻል አምስተኛው ሞጁል በደህና መጡ። ይህ ሞጁል ክትትል 

ግምገማ እና ትምህርት (MEL) የጥቃት ጥበቃ ልምምዶችን ፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ (FHF) እና የትግበራ አጋሩ ሹር 

ሔልዝ አፍሪካ (SHA) በኩል ያስተዋውቃል። ሁለቱም ከእውነተኛ የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች ጋር የሚዛመዱ ምናባዊ 

ሀገራዊ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ናቸው። 

 

የትምህርቱ ማውጫ 

 
1. መግቢያ 

 

2. ደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት ማቀድ 

 

3. ተግባራዊ የደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል ግምገማ እና ትምህርት 

 

4. ለደህንነቱ የተጠበቀ የመርሃግብር ቀረጻ ትምህርት እና ሃሳብ 
 

5. ማጠቃለያ 

 

 

 

  



መግቢያ 

 

እንኳን ወደ ሞጁል 5 በደህና መጡ  

በዚህ ክፍል ውስጥ ከፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ (FHF) ጋር የጥቃት ጥበቃ ጉዟቸው ላይ አብረው ይቀጥላሉ። ሞጁሉ 

የሚከተሉትን እንዴት እንደሚከናወኑ ያሳያል  

● በፕሮግራሙ አጠቃላይ ሂደት ውስጥ የጥቃት ጥበቃ በክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት ተግባራት ውስጥ እንዴት 

እንደሚካተት።  
● ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት የአንድን ድርጅት ወይም ፕሮግራም የጥቃት ጥበቃ ጉዞ እንዴት መደገፍ 

እንደሚችል ።  

 

የጥናት ጊዜ ከ45-60 ደቂቃዎች 

 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ዉጤቶች  

ይህ ሞጁል : 

● ደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርትን ለማረጋገጥ ከመሠረታዊ መርሆዎች ጋር እንዲተዋወቁ።  

● በመደበኛ የክትትል እንቅስቃሴዎች በጥቃት ጥበቃ ላይ ግብረመልስ እንዴት እንደሚሰበስብ እንዲረዱ።  
● በክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት ተግባራት ውስጥ የተካተቱት የፕሮግራም ተሳታፊዎች፣ የማህበረሰብ አባላትን 

እና የጥቃት ጥበቃ አስፈላጊነት እንዲረዱ ያግዝዎታል።  
● በክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያሉ የጥቃት ጥበቃ ስጋቶችን መለየት እና እነዚህን 
ለመቅረፍ የክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት መሰረታዊ መርሆዎችን መተግበር መቻል። 

 
ይህ ሞጁል ሶስት ክፍሎች አሉት 
 

ክፍል 1- ደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት ማቀድ 

የክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎችን ሲያቅዱ ምን ግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ይወቁ፣ ከ1 እስከ 4 
ባሉት ሞጁሎች ውስጥ የገቡት የጥቃት ጥበቃ ጉዞ እና ሂደቶች በክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት እንዴት እንደሚተገበሩ 

እና በፕሮግራም ውስጥ ጥቃት ጥበቃን እንዴት እንደሚቆጣጠሩ ይወቁ።  

 

ክፍል 2- ደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት በተግባር ላይ ነው 

የፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ (FHF) ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት ቡድን ለፕሮግራም አጋራቸው በሚያደርጉት 
የክትትል ጉብኝት ወቅት እንዴት ደህንነቱ የተጠበቀ የመረጃ አሰባሰብ እና ጥበቃን እንደሚያረጋግጥ፣ በማህበረሰቡ 
ውስጥ ያሉ ስጋቶችን እንዴት መለየት እና ምላሽ መስጠት እንደሚችል፣ እና እንዴት በክትትል የጥቃት ጥበቃ ላይ 
ግብረመልስ እንደሚሰበስብ ያስሱ። 

 

ክፍል 3 – ለደህንነቱ የተጠበቀ የመርሃ-ግብር ቀረጻ ትምህርት እና ምልከታ 
በክትትል ስራዎቻቸው ወቅት የተሰበሰቡ ግብረመልሶች ላይ ምልከታ በሚያደርጉበት እና በሚማሩበት ወቅት ፋሚሊ 

ሄልዝ ፍሮንቲየርስ (FHF) ን ይቀላቀሉ።  

 



 

 

 

በሞጁሎች 1 – 4 ውስጥ የተከተልነው የፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ (FHF) ቡድን ማሳሰቢያ እዚህ አለ። በዚህ ሞጁል 

ከከፋሚሊ ሄልዝ ፍሮንቲየርስ (FHF) ጋር በተለይም በዚህ ሞጁል ውስጥ ቁልፍ ሚና ከሚጫወቱት አሰፋ እና ደስታ 
ጋር ጉዟችንን እንቀጥላለን።  

 

 
በዚህ ሞጁል ውስጥ የክትትል ተግባራት አካል የሆኑትን የሹር ሔልዝ አፍሪካ (SHA) ቡድንን ማሳሰቢያ እዚህ አለ።  
 

 
  



ደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት ማቀድ 

 

ክፍል 1 

በሞጁሉ የመጀመሪያ ክፍል የክትትል እና የግምገማ እንቅስቃሴዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ምንም ጉዳት 
እንዳይደርስባቸው እንዴት ማቀድ እንደሚችሉ ይማራሉ። ከክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ጋር ያላቸውን ተዛማጅነት 

ለመረዳት ከ1-4 ሞጁሎች መርሆዎችን ይመለከታሉ። በመደበኛ የክትትል እንቅስቃሴዎች በጥቃት ጥበቃ ላይ 

ግብረመልስ እንዴት እንደሚሰበስብ እንዲረዱ።  

በሞጁል 4 ውስጥ ካለው የጥቃት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባ በኋላ፣ አሰፋ፣ በFHF ክትትል ግምገማ  እና ትምህርት መሪ፣ 
ጥቃት ጥበቃው እንደሚታሰብ እና በሁሉም የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ላይ መተግበሩን ማረጋገጥ 

ይፈልጋል።  

የFHF ዋና ስራ አስፈፃሚ ዝናሽ ፕሮግራሙ ሰራተኞችን፣ በጎ ፍቃደኞችን እና የፕሮግራም ተሳታፊዎችን እንዴት 
እየጠበቀ እንደሆነ ግብረመልስ ለመሰብሰብ ትፈልጋለች። 

 

 

እንደ SHA ያሉ የአስፈፃሚ አጋሮችን እንቅስቃሴ ጨምሮ FHF የህፃናት የክትባት መርሃ ግብር ተፅእኖን ለመከታተል 

የክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት (MEL) ቡድን አለው፣ ። 

 

ክትትል፡ የፕሮግራሙ እንቅስቃሴዎች ቀጣይ እና ወቅታዊ ግምገማ።  

 
ግምገማ፡ የፕሮግራሙ ወጤቶች ላይ ወይም ተጽእኖዎች ላይ ለመድረስ 
የሚደረግ ግስጋሴ ላይ የሚደረግ ግምገማ። ይህ የሚሆነው በፕሮግራሙ 
ዑደት በተቀመጡት ክፍተቶች ውስጥ ምናልባትም በፕሮግራሙ 

መጀመሪያ ፣ መሃል እና መጨረሻ ላይ ነው።  

 

ትምህርት: ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች የተሰበሰቡ መረጃዎች ላይ ለውሳኔ 
አሰጣጥ የሚበጁ ሃሳቦችን ለማግኘት እና ጥቅም ላይ ለማዋል ምልከታ 
የማድረግ ቀጣይነት ያለው ሂደት።  

 

የመረጃ አሰባሰብ ዘዴዎች: አስተውሎት፣ ቃለ መጠይቅ፣ የፅሁፍ 
መጠይቅ፣ የመረጃ ቋት። 

 

እንደ የክትትል አንድ አካል፣ FHF ከባለድርሻ አካላት እና ከፕሮግራም ተሳታፊዎች 
መረጃዎችን ይሰበስባል። ፕሮግራሙ ምን ያህል ውጤታማ እንደነበረ እና ምን ለውጥ 
እንዳመጣ ለማወቅ ይህንን መረጃ ይመረምራሉ። 

 

በፕሮግራሙ የስራ ጊዜ ውስጥ ብዙ መደበኛ የመረጃ አሰባሰብ ጉዞዎችን ያካሂዳሉ።  

 

  



 

የጥቃት ጥበቃ ለክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት እንዴት እና ለምን ወሳኝ እንደሆነ  

1 

የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ፕሮግራሙ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን እንድንገነዘብ ይረዳናል። 

 

2 

 
የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች እራሳቸው ደህንነታቸው የተጠበቁ መሆን አለባቸው 

 

 
ለአንድ ድርጅት የጥቃት ጥበቃ ልምምድን ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት የሚደግፍባቸው በርካታ መንገዶች አሉ። 

 

በስራ ላይ ያሉ የጥቃት ጥበቃ ዘዴዎች ለተገልጋዮች ተጠያቂ 

የሚሆኑባቸውን መንገዶችን መለየት።  

ከተወሰኑ የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች እና ሁኔታዎች በስተጀርባ 

ያሉትን ለምን? እና እንዴት? የሚሉትን ጥያቄዎች በማንሳት 
ይመርምሩ። 

 
ፕሮጀክቱ የሚፈለገውን የጥቃት ጥበቃ ደረጃ ከማግኘት 
ምን ያህል የራቀ ወይም ቅርብ እንደሆነ ያሳዩ እና 
ክፍተቶችን ለመፍታት የተዘጋጁ የድርጊት መርሃ ግብሮችን 

ለማሳወቅ ያግዙ።  

ፕሮጀክቱ ከተገልጋዮች ግብረመልስ እና ፍላጎቶች ጋር 
መጣጣሙን ያረጋግጡ። 

 

የጥቃት ጥበቃን ስጋቶች ይዘው ይተንትኑ እና የስጋቶች 
ቅነሳን ያጠናክሩ። 

 

ስርዓቱ ጠቃሚ እና የአካባቢ ፍላጎቶች ላይ ያነጣጠረ 
መሆኑን ለማረጋገጥ በማህበረሰብ ላይ የተመሰረተ የሪፖርት 
አቀራረብ ዘዴዎች እና የጉዳይ አያያዝ ላይ አስፈላጊ 
ማሻሻያዎችን ያድርጉ። 

 
ትኩረት የሚያስፈልጋቸውን ቦታዎችን በማጉላት ወይም 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለበላይ በማሳወቅ በፍጥነት መፍትሄ 

እንዲያገኙ በማድረግ 'የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት' 
ያቅርቡ። 

 

ያገኙትን ትምህርት ያውጡ፣ እና የመማር እና በቀጣይነት 
የመሻሻል ባህልን ይገንቡ። 

 
የጥቃት ጥበቃ ከክትትልና ግምገማ ሂደቶች ጋር በተገቢ መንገድ መቀላቀል የሚያስፈልግባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። 

1 

የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ለተሳተፉ ሰራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞች እና የፕሮግራም ተሳታፊዎች 
ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆን አለባቸው። ይህ ለመረጃ ለመሰብሰብ እንዲሁም መረጃ በሚሰበሰብበት ወቅት 
የሚጓዙ ሰራተኞችን እና መረጃ ሰብሳቢዎችን ያጠቃልላል። 

2 

የጥቃት ጥበቃ ስጋቶች በበቂ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ ካልገቡ የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ጉዳት፣ 
ሃፍረት፣ ተቃውሞ ሊያስከትሉ ወይም ተሳታፊዎች ላይ እንደገና የህሊና ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ። 

3 



በፕሮግራም ሰራተኞች፣ በመረጃ ሰብሳቢዎች እና በፕሮግራም ተሳታፊዎች መካከል የስልጣን አለመመጣጠን አለ፣ 
ይህም የጥቃት ጥበቃ ስጋቶችን ሊፈጥር ይችላል። እነዚህም ሊታወቁ እና ሊቀነሱ ይገባል። 

 

4 

 
ስሜታዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ መረጃዎችን መሰብሰብ ለተሳታፊዎች የጥቃት ጥበቃ ስጋቶችን ሊጨምር ይችላል። 
የመረጃ አሰባሰብ ቡድኑ የሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎችን እንዲያውቅ እና ለተሳታፊዎች ስላሉት የማሳወቂያ የአሠራር 
መንገዶች እና የድጋፍ አገልግሎቶች ጥሩ እውቀት ሊኖረው ይገባል። 

 

የበለጠ ለመማር RSHን ይጎብኙ - ደህንነቱ የተጠበቀ እና ስነምግባር ያለው ክትትል ግምገማ  እና ትምህርት እና 
ምርምርን እንዴት ማስታወሻ እንደሚያዝ፣ መንደፍ እና ማድረስ እንደሚቻል። 

 

 

 

አሰፋ፣ የFHF ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት መሪ፣ ከፕሮግራሙ አመላካቾች አንጻር 

መረጃን ለመሰብሰብ ወደ SHA መደበኛ የመረጃ አሰባሰብ ጉብኝት እያቀደ ነው። 

 
ከውስጣዊ ጥቃት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባ በኋላ፣ አሰፋ የክትትል ጉብኝቱ ለሁሉም 

ተሳታፊዎች (ሰራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞች እና የፕሮግራም ተሳታፊዎች) ደህንነቱ የተጠበቀ 
መሆኑን ለማረጋገጥ የበለጠ ንቁ መሆን ይፈልጋል። 

 

ዝናሽ፣ የFHF ዋና ስራ አስፈፃሚ፣ በተለይ ከውስጥ የጥቃት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባ በኋላ 
ፕሮግራሙ የተሳተፉትን ሁሉ እንዴት በብቃት ጥቃት እንደሚጠብቅ ለመረዳት 
ይፈልጋሉ። በሚቀጥለው መደበኛ የክትትል ጉብኝታቸው ወቅት የክትትል፣ ግምገማ እና 
ትምህርት ቡድን በዚህ ላይ አስተያየት እንዲሰበስብ ትፈልጋለች። 

በመጪው የመረጃ አሰባሰብ ጉብኝት ወቅት፣ የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ቡድን 
የፕሮግራሙን ሂደት ለመረዳት ከፕሮግራሙ አመላካቾች አንጻር መረጃ ይሰበስባል። 

የመረጃ አሰባሰብ ሂደቱን ማቀድ እና መንደፍ መጀመር አለባቸው። የጥቃት ጥበቃ 
መርሆዎችን እና መስፈርቶችን እና እነዚህን በክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት 
እንቅስቃሴዎች ላይ እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል ግምት ውስጥ ማስገባት 
አስፈላጊ ነው።  

 

 
ለጨቅላ ህጻናት የክትባት መርሃ ግብር የተነደፉ ልዩ የጥቃት ጥበቃ አመላካቾች መኖሩ 

እድገትን እና ስጋትን ለመረዳት ወሳኝ ነው፣ ለምሳሌ: 

 
የጨቅላ ህፃናት የክትባት 

ፕሮግራም (IIP) እናቶች 

ጥቃትን እና ብዝበዛን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ የሚያውቁ እናቶች በመቶኛ። 

እናቶች በሚሰጡት አገልግሎቶች ደኅንነት ላይ ያላቸው ግንዛቤ/እናቶች የክትባት 
አገልግሎቱን ሲያገኙ ምን ያህል ደኅንነት እንደሚሰማቸው ያላቸውን ግንዛቤ ተናግረዋል። 

የፕሮግራም ሰራተኞች የፕሮግራሙ ሰራተኞችን ስሱ የሆኑ እና አድሎአዊ ያልሆኑ አመለካከቶችን ሪፖርት 
የሚያደርጉ ተገልጋዮች በመቶ። 

ሰፊ ማህበረሰብ በማህበረሰቡ ውስጥ የተደረጉ የጥቃት ጥበቃ ክፍለ ጊዜዎች ብዛት። 

ለፕሮግራሙ ጥቃት ጥበቃ ተጠሪዎችን መለየት እና እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ 
የሚያውቁ የማህበረሰብ አባላት በመቶ። 

https://bit.ly/3Lyc9XZ
https://bit.ly/3Lyc9XZ
https://bit.ly/3Lyc9XZ


 

 

 

 
አሰፋ፣ የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት መሪ እና ደስታ፣ የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ኦፊሰር፣ ለክትትል 
ጉብኝታቸው ማቀድ ለመጀመር ተገናኙ። 

 

 

"ደስታ፣ ከፕሮጀክቱ አመላካቾች አንጻር መረጃ ለመሰብሰብ በቅርቡ ወደ SHA 
ፕሮጀክት የመረጃ አሰባሰብ ጉብኝት ታደርጋለች። የእኛ ጉብኝት እና መረጃ መሰብሰብ 

ለሚመለከተው ሁሉ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን።" 
 
 
 
 

"የእኛን ክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እቅዳችንን 
ማማከር አለብን፣ ይህ እንድንዘጋጅ ይረዳናል። ስለ ጥቃት ጥበቃ እቅዶቻችን ለዚነትም 

መንገር ያለብን ይመስላችኋል? ያቀድነውን ጉብኝት ለSHA አሳውቀናቸዋል?" 

 

 

 

"አዎ፣ ለSHA አሳውቀናል እና እየጠበቁን ነው። የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት 
እቅድን መፈተሽ እና ዚነትን ማነጋገር ጥሩ ነው። እኔ እንደማስበው አንዳንድ ነገሮች 
በቦታው ላይ ናቸው፣ ነገር ግን ተጨማሪ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። 

ይህን ማድረግ ትችላለህ?" 

 

 

 
አሰፋ እና ደስታ ለመረጃ አሰባሰብ ጉብኝታቸው በሚዘጋጁበት ጊዜ ስለ ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራሚንግ መረጃ 
ከመሰብሰብ ጎን ለጎን መረጃ መሰብሰብ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መከናወኑን እንዴት እንደሚያረጋግጡ ማሰብ 
አለባቸው። ይህንን ሲያደርጉ ግምት ውስጥ ማስገባት ያለባቸው በርካታ የጥቃት ጥበቃ መርሆዎች አሉ። 

 
አሰፋ እና ደስታ ለጉብኝታቸው ዝግጅታቸውን ለመምራት የሚጠቀሙባቸውን እነዚህን የጥቃት ጥበቃ መርሆዎች 

ይመልከቱ። 

 
ምስጢራዊነት 

የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ሰራተኞች እና መረጃ ሰብሳቢዎች ሰዎች ታሪካቸውን ከማን ጋር 
እንደሚያካፍሉ የመወሰን መብት እንዳላቸው ማክበር አለባቸው። የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ሰራተኞች 
ሁሉም መረጃዎች ምስጢራዊ መሆናቸውን የማረጋገጥ እና ምስጢራዊነት ሊጣስ የሚችልባቸውን ልዩ 
ሁኔታዎች ለተሳታፊዎች ግልጽ የማድረግ ግዴታ አለባቸው። 

 
በመረጃ ላይ የተመሠረተ ስምምነት 

የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ሰራተኞች እና መረጃ ሰብሳቢዎች ከተሳታፊዎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ 
ስምምነት የማግኘት ግዴታ አለባቸው። ይህ ማለት ሁሉም ተሳታፊዎች የመረጃ አሰባሰብን አላማ፣ 

የሚያቀርቡት መረጃ ምን እንደሚሆን እና በማንኛውም ጊዜ ፍቃድ/ተሳትፎን የማቋረጥ መብታቸውን 
ይገነዘባሉ።  

 



ምንም አይነት ጉዳት አያድርሱ 

ሰራተኞች በድርጊታቸው ተገልጋዮችን (ልጆችም ሆኑ አዋቂዎች) ፣ የማህበረሰብ አባላት ወይም የፕሮጀክት 
ሰራተኞችን ለተጨማሪ አደጋ ከማጋለጥ መቆጠብ እና ከሌሎች ጉዳዮች በላይ ለግለሰቦች ደህንነት ቅድሚያ 
መስጠት አለባቸው። 

 
ልጁ በጣም የሚፈልገው ነገር 

ይህ በተባበሩት መንግስታት የህጻናት መብቶች ኮንቬንሽን አንቀጽ 3 ላይ የወጣ የህጻናት መብት መርህ ነው፣ 

እሱም “ህፃናትን በሚመለከቱ ሁሉም እርምጃዎች፣ በህዝብ ወይም በግል ማህበራዊ ደህንነት ተቋማት፣ በፍርድ 
ቤቶች፣ በአስተዳደር ባለስልጣናት ወይም የህግ አውጭ አካላት፣ የልጁ ጥቅም ቀዳሚ ግምት ውስጥ መግባት 

አለበት።" 

 
አለማዳላት 

ሰራተኞች ሁሉንም ሰው በፍትሃዊነት እና በእኩልነት መያዝ አለባቸው እና በስርአተጾታ መለያ፣ በፆታ፣ 
በእድሜ፣ በአካል ጉዳተኝነት ሁኔታ፣ በዘር፣ በብሄር ወይም በሃይማኖት ምክንያት አድልዎ ማድረግ 
የለባቸውም። 

 
ያለፍርድ ማዳመጥ 

ተሳታፊዎች መረጃ ሲያካፍሉ ሁሉም ሰራተኞች ያለፍርድ ማዳመጥ አለባቸው። በመረጃ አሰባሰብ ወቅት ሁሉም 
ተሳታፊዎች ደህንነት እና ክብር ሊሰማቸው ይገባል። 

 
ስሜታዊነት 

ሰራተኞች ለሚጎበኙት ማህበረሰብ ባህል ጠንቃቃ መሆን አለባቸው። በራሳቸው እና በፕሮግራሙ ተሳታፊዎች 
መካከል ያለውን የሃይል አለመመጣጠን እና ጉብኝታቸው በህብረተሰቡ ላይ የሚኖረውን ተጽእኖ ይህም 
ሊያመጣ የሚችለውን ማንኛውንም አይነት መስተጓጎል ማወቅ አለባቸው። 
 

 

ያስታውሱ፡  

የከጥቃት ጥበቃ መርሆዎች እና እሴቶች ከባህሪ ጋር ይገናኛሉ። 

የውስጥ የጥቃት ጥበቃ ግምገማ ስብሰባን ተከትሎ፣ አሰፋ እንደ ስራ አስኪያጅ ስለራሱ ባህሪ እና በድርጅቱ 
ውስጥ ስላለው የስልጣን ቦታ ለማሰላሰል ጊዜ ወስዷል። ደጋፊ ለመሆን እና ለቡድኑ ደህንነቱ የተጠበቀ ሁኔታን 

ለመፍጠር ሆነ ብሎ እየሰራ ነው።  

ይህ ዓይነቱ ወሳኝ ምልከታ የጥቃት ጥበቃን የሚያጠናክሩ፣ አሠራሮችን እና ባህሪያትን የሚያሻሽል ድርጅታዊ 
ባህል መፍጠርን ይደግፋል። 

 

 

 

"ለደስታ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ደጋፊ አካባቢ ለመፍጠር የምችለውን ሁሉ ማድረጌን 

እጠይቃለሁ?" 

 

 

 

https://bit.ly/3p6Ua1v


ከአሰፋ ጋር ከተገናኘች በኋላ፣ ደስታ የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እቅዱን በድጋሚ ተመለከተች እና ጥቃት ጥበቃን 

በተመለከተ አንዳንድ ክፍተቶች እንዳሉ ተገነዘበች።  

FHFን በመረጃ አሰባሰብ ዝግጅት ለማገዝ ቀላል የማረጋገጫ ዝርዝር በማዘጋጀት እራሷን ለመምራት የጥቃት ጥበቃ 
መርሆዎችን ትጠቀማለች። 

 

ክትትል ግምገማ  እና ትምህርት የጥቃት ጥበቃ የማረጋገጫ ዝርዝር  
በመረጃ አሰባሰብ ላይ የተሳተፉ ሁሉም ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች በስነምግባር ደንቡ ላይ ስልጠናን 
ጨምሮ የጥቃት ጥበቃ ስልጠና መውሰዳቸውን ያረጋግጡ።  

የሪፈራል የአሠራር መንገዶችን እና የአካባቢ ሪፖርት ማድረጊያ ሂደቶችን ይለዩ።  
ሁሉም ሰራተኞች የሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎችን እና የሪፖርት ማቅረቢያ ግዴታዎችን መረዳታቸውን 
ያረጋግጡ።  

የአደጋ ስጋት ግምገማ ያካሂዱ  

የአካባቢውን አውድ፣ ቋንቋ እና ባህል ይረዱ።  
ለመረጃ አሰባሰብ ጥቅም ላይ የሚውሉትን አቀራረብ፣ ዘዴዎች እና መሳሪያዎች በሚነድፉበት ጊዜ 
የተሳታፊዎችን የጥቃት ጥበቃ ፍላጎቶችን እና የጉዳዩን ስሜታዊነት ግምት ውስጥ ያስገቡ።  

በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ሂደቶችን ይንደፉ።  

 

ለበለጠ ዝርዝር RSHን የስራ መመሪያ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሥነ ምግባራዊ ክትትል ግምገማ  ትምህርት እና 
ምርምርን እንዴት መንደፍ እና ማቅረብ እንደሚቻል። 

 

FHF በጥቃት ጥበቃ ላይ ላደረገው መሻሻል ምስጋና ይግባውና ለዚህ የመረጃ መሰብሰብ ጉዞ የሚያገለግለው የተወሰነ 

የማረጋገጫ ዝርዝር አስቀድሞ ተጠናቋል፡- 

● የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ቡድን በስነ ምግባር ደንብ ላይ ስልጠናን ጨምሮ በFHF ጥቃት ጥበቃ ስልጠና 
ላይ ተሳትፏል። 

● የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ቡድን በዚህ አካባቢ መረጃን ከዚህ በፊት ሰብስቦ አውድ፣ ቋንቋ እና ባህል 

ጠንቅቆ ያውቃል። በማንኛውም ለውጦች ላይ መረጃን ሊያካፍል ከሚችል ከSHA ቡድን ጋር በቅርበት ይሰራሉ። 
● ዚነት እንደ የጥቃት ጥበቃ መሪ እና የጥቃት ጥበቃ ስልጥዕና በሰራቸው ስራ ምክንያት የክትትል ግምገማ እና 
ትምህርት ቡድን አባላት የሪፖርት ማድረጊያ መንገዱ እና ግዴታዎቹን አስመልክቶ ግልጽ ሆኖላቸዋል። 

 

ውጤቶች፡- 

 

ክትትል ግምገማ  እና ትምህርት የጥቃት ጥበቃ የማረጋገጫ ዝርዝር  
በመረጃ አሰባሰብ ላይ የተሳተፉ ሁሉም ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች በስነምግባር ደንቡ ላይ ስልጠናን 
ጨምሮ የጥቃት ጥበቃ ስልጠና መውሰዳቸውን ያረጋግጡ። ✓ 

የሪፈራል የአሠራር መንገዶችን እና የአካባቢ ሪፖርት ማድረጊያ ሂደቶችን ይለዩ። ✓ 

ሁሉም ሰራተኞች የሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎችን እና የሪፖርት ማቅረቢያ ግዴታዎችን መረዳታቸውን 
ያረጋግጡ። ✓ 

የአደጋ ስጋት ግምገማ ያካሂዱ  

የአካባቢውን አውድ፣ ቋንቋ እና ባህል ይረዱ። ✓ 

ለመረጃ አሰባሰብ ጥቅም ላይ የሚውሉትን አቀራረብ፣ ዘዴዎች እና መሳሪያዎች በሚነድፉበት ጊዜ 
የተሳታፊዎችን የጥቃት ጥበቃ ፍላጎቶችን እና የጉዳዩን ስሜታዊነት ግምት ውስጥ ያስገቡ።  

https://bit.ly/3Lyc9XZ
https://bit.ly/3Lyc9XZ
https://bit.ly/3Lyc9XZ


ክትትል ግምገማ  እና ትምህርት የጥቃት ጥበቃ የማረጋገጫ ዝርዝር  

በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ሂደቶችን ይንደፉ።  

ሆኖም፣ ደስታ ቡድኑ በማረጋገጫ ዝርዝሩ ውስጥ ያሉትን ድርጊቶች ገና ያላጠናቀቀባቸውን አንዳንድ ክፍተቶች 
አስተውላለች። እሷም የሪፈራል የአሠራር መንገዶች እና የሪፖርት አቀራረብ ሂደቶችን አስፈላጊነት ማጉላት ትፈልጋለች። 

 
የሪፈራል የአሠራር መንገዶችን እና የአካባቢ ሪፖርት ማድረጊያ ሂደቶችን ይለዩ። 

ከእያንዳንዱ የመረጃ መሰብሰቢያ ጉዞ በፊት በመረጃ አሰባሰብ ወቅት ማንኛቸውም የጥቃት ጥበቃ ክስተቶች 
ከተገለጹ የአካባቢ ሪፈራል አሰራር መንገዶችን እና የሪፖርት አቀራረብ ሂደቶችን መለየት አስፈላጊ ነው። 

 
የአደጋ ስጋት ግምገማ ያካሂዱ 

ከእያንዳንዱ የመረጃ መሰብሰቢያ ጉዞ በፊት በሰራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞች እና በፕሮግራም ተሳታፊዎች ላይ 
ሊደርሱ የሚችሉትን የጥቃት ጥበቃ ስጋቶች ለመለየት የአደጋ ስጋት ግምገማ መካሄዱ አስፈላጊ ነው። የአደጋ 
ስጋቶች በጊዜ ሂደት ሊሻሻሉ ስለሚችሉ ቡድኑ ቀደም ሲል በተጎበኘው ማህበረሰብ ውስጥ መረጃ መሰብሰብ 

ቢፈለግም ግምገማውን መከለስ እና ማሻሻያዎችን ማድረግ አስፈላጊ ነው። 

 
ለመረጃ አሰባሰብ ጥቅም ላይ የሚውሉትን የአቀራረብ፣ ዘዴዎች እና መሳሪያዎች በሚነድፉበት ጊዜ የተሳታፊዎችን 

የጥቃት ጥበቃ ፍላጎቶችን እና የጉዳዩን ስሜታዊነት ግምት ውስጥ ያስገቡ 
የመረጃ መሰብሰቢያ የአሠራር ዘይቤን እና መሳሪያዎችን በሚነድፍበት ጊዜ ተሳታፊዎች እና ሰራተኞች ከጉዳት 
የተጠበቁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የጥቃት ጥበቃን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ይህ እርስዎ 

በሚመረመሩት ርዕስ ? ጥያቄዎች እንዲሁም ተሳታፊዎች እነማን እንደሆኑ መታወቅ አለበት። 

 
በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ሂደቶችን ይንደፉ። 

ከእያንዳንዱ የመረጃ መሰብሰቢያ ጉዞ በፊት፣ በመረጃ ላይ የተመሠረቱ የፈቃድ ሂደቶች መዘጋጀት አለባቸው። 

እነዚህ ሂደቶች የመረጃ አሰባሰብን ይዘት እና የተሳታፊዎችን ማንነት (ለምሳሌ ህጻናት ለአዋቂዎች የተለያዩ 

የስምምነት ሂደቶችን ይፈልጋሉ) ግምት ውስጥ በማስገባት ከመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴ ጋር የተበጁ መሆን 
አለባቸው። 

 

ያስታውሱ፡  

ማንኛውንም የመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴዎችን ለማቀድ እያሰቡ ከሆነ እና በጥቃት ጥበቃ ሂደቶችዎ ላይ 

ክፍተቶች ካሉ፣የጥቃት ጥበቃ ተጠሪዎችን  ወይም የRSH ባለሙያዎችን ማማከር ይችላሉ። 

 

 

 

"በእኛ የጥቃት ጥበቃ የፍተሻ ዝርዝር ላይ ክፍተቶች አሉ፣ እንደ 

የFHF እና SHA የጥቃት ጥበቃ ተጠሪዎች ፍሪያ ወይም ግርማ 
ይረዱን እንደሁ እጠራጠራለሁ። እነርሱ ለቪአይፒ ጉብኝት ከእነዚህ 
ነገሮች ውስጥ አንዳንዶቹን አስቀድመው ሠርተው ሊሆን ይችላል። 

ከእነርሱ ጋር ለመወያየት ጥሪ አዘጋጃለሁ" 

 

 

 

 



 

"ሠላም ዚነት እና ግርማ፣ አሰፋ እና እኔ በቅርቡ እናቶችን ጨምሮ ከፕሮግራሙ 

ተሳታፊዎች አስተያየት ለመሰብሰብ የSHA ፕሮጀክትን የክትትል ጉብኝት 
እናደርጋለን። የጥቃት ጥበቃ ማረጋገጫ ዝርዝር ሰርቼ አሁንም የአደጋ ስጋት 
ግምገማ እና በመረጃ ላይ የተመሠረተ የፈቃድ ሂደት ማዘጋጀት እንዳለብን 

ለይቼአለሁ፣ ማንኛውም አይነት መመሪያ አለዎት?" 

 

 

 

"የጥቃት ጥበቃ ማረጋገጫ ዝርዝር እንደሰራችሁ 
በመስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል። የፕሮግራማችን ቡድን ለቪአይፒ ጉብኝት ሲዘጋጅ 
የአደጋ ስጋት ግምገማ አካሂደዋል። አመቺ በሆነ መልኩ እንዲጠቀሙባቸው እነዚህን 

ቁሳቁሶች ልልክልዎ እችላለሁ። ከፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ግብረ መልስ በሚሰበስቡበት 
ጊዜ ለእነርሱ ስጋቶችን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብዎ። 

 

 

 

"አዎ፣ እና የSHA ቡድን በዚህ ሂደት ፎቶግራፎችን ለመጠቀም ፍቃድ ማግኘት 
ነበረበት። ይህ ለመረጃ አሰባሰብዎ ተገቢ ላይሆን ይችላል ነገር ግን እነዚህን ልዩ 
የፈቃድ ቅጾች ማጋራት እችላለሁ። 

 

 

 

 

በመረጃ ላይ የተመሠረተ የስምምነት ፈቃድ ጠቃሚ ምክሮች።  

በመረጃ ላይ የተመሠረተ የስምምነት ፈቃድ ማለት ግለሰቦች የሚከተሉትን ይገነዘባሉ ማለት ነው። 

● ምን አይነት መረጃ እየተሰበሰበ ነው፣ እንዴት እና ለምን? 
● በአፋጣኝ ጉዳት ወይም በግዴታ የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርቶች ምክንያት ምስጢራዊነት ሊጣስ 
የሚችልበትን ሁኔታ ጨምሮ የተሳታፊዎችን ምስጢራዊነት ለመጠበቅ ምን እርምጃዎች ጥቅም ላይ 

ይውላሉ።  
● በተሳትፏቸው ምክንያት በግል ሊደርሱባቸው የሚችሉ ስጋቶች ወይም ሊቀበሏቸው የሚችሉ ጥቅሞች 

ካሉ እነርሱ ምንድን ናቸው? 
● መረጃው እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል፣ ማን ማን ሊያገኘው እንደሚችል እና እንዴት ደህንነቱ 
ተጠብቆ እንደሚቀመጥ። 

● መረጃው ለምን ያህል ጊዜ ተቀምጦ እንደሚቆይ እና ከዚያ ጊዜ በኋላእንዴት እንዲጠፋ እንደሚደረግ። 
● ለመሳተፍ ፈቃደኛ አለመሆን ከድርጅቱ ጋር ያላቸው ግንኙነት ወይም ከድርጅቱ የሚያገኙት ድጋፍ 
ላይ ተጽእኖ እንዳማያሳድር። 

● ስለ ጥናቱ ወይም ስለተሳትፏቸው ማንኛቸውም ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ሲኖሯቸው ከማን ጋር 

እንደሚገናኙ የሚያሳዩ ዝርዝሮች።  
● በማንኛውም ጊዜ ለመሳተፍ ወይም መረጃቸው እንዲከማች ወይም ሪፖርት እንዲደረግ የሰጡትን 
ፈቃዳቸውን ማንሳት እንደሚችሉ። 

 



ያስታውሱ፡ የህጻናት በመረጃ የተደገፈ ስምምነት የማግኘት መብት 

1 

ልጆች 'በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ' ለመስጠት እንዲችሉ ስለ ምርምር እንቅስቃሴው ሙሉ መረጃ ሊኖራቸው 

ይገባል።  

2 

የልጆችን ፈቃድ ማግኘት አብዛኛውን ጊዜ ችላ ይባላል ወይም የወላጆች/አሳዳጊዎች ኃላፊነት እንደሆነ ይታሰባል። 

3 

የልጆችን ፈቃድ ማግኘት አብዛኛውን ጊዜ ችላ ይባላል ወይም የወላጆች/አሳዳጊዎች ኃላፊነት እንደሆነ ይታሰባል። 

4 

ለእያንዳንዱ ሀገር የስምምነት ህጋዊ እድሜ ግምት ውስጥ መግባት አለበት፣ አንድ ልጅ ለአቅመ አዳም/ለአቅመ 

ሄዋን ያልደረሰ ከሆነ/ች ከወላጅ ፈቃድ ማግኘት እና ከልጁ/ልጅቷ እሺታን ማግኘት የተሻለ ሊሆን ይችላል። በዚህ 

ጉዳይ ላይ ከወላጆች ፈቃድ ማግኘት አለመቻል ልጁን ለአደጋ ሊያጋልጥ ይችላል። ሁልጊዜ የልጁን/ልጅቷ ፍላጎት 
ግምት ውስጥ ያስገቡ። 

5 

በብዙ አገሮች ህጻናት በህጋዊ መንገድ 'ፈቃድ' መስጠት አይችሉም፣ ሆኖም ግን፣ ለመሳተፍ ፈቃደኛነታቸውን 
መጠየቃቸው አስፈላጊ ነው። ይህ ስምምነት ይባላል።  

6 

ህጻናቱ እምቢ የማለት ወይም ከፈለጉ የመውጣት መብት የሚሰጣቸው ለእነሱ መረጃ በመስጠት እና ፈቃዳቸውን 
በመጠየቅ ብቻ ነው። 

7 

 
ከልጆች በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ማግኘት የልጅ ጥቃት ጥበቃ ሂደቶችን የሚከተል እና በእድሜ እና 

በመረዳት መመራት አለበት። ለልጁ እና ለወላጆች የቀረበው መረጃ : ምን እንደሚሆን፣ ያለምንም ችግር ልጁ 
ለመሳተፍ መስማማት ወይም አለመስማማት እንዲችል እንዲችል የሚጠየቀው ነገር፣ምን እንደሆነ እንዲሁም 
በማንኛውም ሰዓት ማቋረጥ እንደሚችል እና ልጁ በሚረዳው መልኩ ግልጽ በሆነ ቋንቋ አስፈላጊ ከሆነ በምስል 
በመረዳት ሊነገረው ይገባል።  

 

  



 

ተግባር 1.1: ለአዋቂ ተሳታፊዎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ  

 
ከአዋቂ ሴት ተሳታፊ መረጃ ለመሰብሰብ የሚከተለው በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ውስጥ መካተት አለበት። 

 

1. መረጃቸው እንዴት እንደሚከማች እና ከቃለ መጠይቁ / ውይይት / የመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴ በኋላ ምን 
እንደሚፈጠር 

2. ስለ ምላሽ ሰጪ (አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር ወዘተ) የሚለይ መረጃ 

3. የድርጅት እና የመረጃ አሰባሰብ ቡድን መግቢያ፣ የመረጃ አሰባሰብ አላማ እና በመረጃ አሰባሰብ ልምምድ ምን 

እንደሚጠበቅ መረጃ (የመረጃ አሰባሰብ ሰራተኞች ባህሪን ጨምሮ) 

4. በአፋጣኝ አደጋ ወይም ጉዳት ወይም ደህንነት ምክንያት በየትኞቹ ሁኔታዎች ምስጢራዊነት ሊጣስ እንደሚችሉ 
መረጃ፣ በተለይም በህጻን ልጅ ላይ 

5. እየተብራራ ባለው ርዕስ ዙሪያ ስለ አጥኚው የግል ልምድ መረጃ 

6. በእነሱ ተሳትፎ ላይ ምን አይነት የአደጋ ስጋቶች ወይም ጥቅሞች ሊኖሩ ይችላሉ። 

7. በማንኛውም ጊዜ ተሳትፏቸውን ማቆም እንደሚችሉ መግለጫ 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

የአደጋ የስጋት ግምገማ ጠቃሚ ምክሮች: 

● የአደጋ ስጋት ግምገማን ማዘጋጀት በማንኛውም የምርምር እንቅስቃሴ ውስጥ ወሳኝ እርምጃ ነው። 
የጥናት ቡድኑ አባላት በጥናት ተሳታፊዎች  በአጥኚዎች በራሳቸው ላይ እንዲሁም በማህበረሰቡ ላይ 
ሊደርሱ የሚችሉ የአደጋ ስጋቶችን ግምት ውስጥ ማስገባታቸው አስፈላጊ ነገር ነው። 

● ለምሳሌ አንድ ተሳታፊ ወይም ግለሰብ ሊደርስበት የሚችል የድንገተኛ አደጋ ስጋት ያለበት እንደሆነ 
ወይም የአንድ ህጻን ልጅ ደህንነት አደጋ ላይ ከሆነ። ይህ እንደ ህጋዊ ሁኔታ እና የአካባቢ ህጎች 
በመወሰን አካባቢ ላይ በመመስረት ይለያያል። 

● የአካባቢ አጋሮችን እና የማህበረሰብ አባላትን ማሳተፍ የስጋት ምዘናውን በማዘጋጀት እርስዎ 

የሚያውቋቸውን ስጋቶች ለመለየት ይረዳዎታል።  
● የአደጋ ስጋት መመዘኛው በአውዱ ውስጥ ያጋጠሙ ማናቸውንም ለውጦች ግምት ውስጥ በማስገባት 

በምርምር ሂደቱ ውስጥ በመደበኛነት ሊከለስ እና ሊዘምን ይገባል።  

 

  



 

የስጋት ግምገማ: 
የስጋት ግምገማ ቅጽ ምሳሌ እዚህ አለ።  

 
ድርጅት 

 
 FHF እና SHA 

የቡድን አባላት 

 
 አሰፋ፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ግርማ 

አጠቃላይ የስጋት መጠን 

(ከ/መ/ዝ) 
  

ዳግም የመመልከቻ ቀን   

የአደጋ ስጋት ማብራሪያ 
የመሆን ዕድል  

(ከ/መ/ዝ) 
ተጽዕኖ ማሻሻል 

ለተሳታፊዎች የአደጋ ስጋት     

      
አጥኚዎች ላይ ይሚደርስ 
የአደጋ ስጋት     

      

 
ስጋቱ የመከሰት እድሉ ምን ያህል እንደሆነ 

ያስታውሱ። 

 

በግለሰቦች እና በድርጅት ስም ላይ ሊደርስ 
የሚችለውን ተጽእኖ ያስታውሱ 

በጣም ከፍተኛ 3 ከፍተኛ ተጽዕኖ 3 

ምናልባት 2 መካከለኛ ተጽዕኖ  2 

በጭራሽ 1 አነስተኛ ተጽዕኖ 1 

 

 

የአደጋ የስጋት ግምገማ ቅጽ.docx 

 

 

 

ተግባር 1.2: የስጋት ግምገማ እንቅስቃሴ 

 
ከዚህ በታች በመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሊለዩዋቸው የሚችሏቸው ስጋቶች እና ቅነሳዎች ዝርዝር ቀርበዋል 

ደስታ እና አሰፋ በመረጃ አሰባሰብ ጉብኝታቸው ላይ ሊረዷቸው ከሚችሉ ስጋቶችን ከቅነሳዎች ጋር ማዛመድ ይችላሉ? 

 
የአደጋ ስጋቶች ማሻሻያዎች  

በጥናቱ ውስጥ በመሳተፋቸው በተሳታፊዎች ላይ አካላዊ 
ወይም የቃላት ጥቃት። 

 
ተሳታፊዎች የሳለፉትን ለምድ ለአጥኚዎች በሚያጋሩበት 
ወቅት የሚፈጠር አዲስ የስሜት ቀውስ። 

የሪፖርት ማድረጊያ እና የሪፈራል የአሠራር መንገዶችን 
ጨምሮ መግለጫዎችን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው 
አጥኚዎችን ማሰልጠን። 

 



 
በአጥኚዎች ወይም በመረጃ ሰብሳቢዎች የሚደርስ መዛል 

የድካም፣ ውጥረት እና/ወይም የጭንቀት ልምዶች። 

 
አጥኚዎች ወይም መረጃ ሰብሳቢዎች የስነምግባር ደንብ 
በመጣስ ተሳታፊዎችን የአደጋ ስጋት ላይ ይጥላሉ። 

 

ተሳታፊዎች አሳሳቢ ክስተቶችን (አመፅ፣ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ 

ብዝበዛ) ይገልጻሉ። 

የመረጃ አሰባሰብ አላማውን ለህብረተሰቡ ለማሳወቅ 
ከመረጃ መሰብሰብ በፊት የማህበረሰብ ስሜታዊነት። 

 
በእያንዳንዱ ቀን መጨረሻ ወይም በሁለተኛው ቀን 
ከምርምር ተቆጣጣሪዎች እና ከአጥኚ ቡድን ጋር የተደረገ 
አጭር ስብሰባ። 

 
በምርምር ፕሮቶኮሎች ላይ ለሁሉም የመረጃ ሰብሳቢዎች 
ስልጠና ተሰጥቷል ፍቃድ፣ የመረጃ ጥበቃ እና 
ምስጢራዊነት። 

 
በደንብ መረዳታቸውን እና ጭንቀትን እንደማያስከትሉ 
ለማረጋገጥ መሳሪያዎችን አስቀድመው ይፈትሹ። 

 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 
የአደጋ የስጋት ግምገማ መልሶች 

 

 

አሰፋ ለመረጃ አሰባሰብ ዝግጅታቸው እያደረጉት ስላለው እድገት ለማዘመን ከዝናሽ የFHF ዋና ስራ አስፈፃሚ ጋር ፍተሻ 
አዘጋጀ። የመረጃ መሰብሰቢያ ጉዞው ለተሳተፉት ሁሉ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የጥቃት ጥበቃ መርሆዎችን የተከተለ 

መሆኑን ለማረጋገጥ ደስታ እየሰራች ስላለው ስራ ማሻሻያ አካፍሏል።  

 

 

 

 

"አሰፋ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ የክትትል ጉብኝትን ለማረጋገጥ በጥቃት ጥበቃ መርሆዎች 
ላይ እንደምትስል በመስማቴ ደስተኛ ነኝ። በክትትል በኩል ስለ ጥቃት ጥበቃ አንዳንድ 
ግብረመልስ ለማግኘት እና ሰዎች የሪፖርት ማቅረቢያ ስልቶችን በደንብ የሚያውቁ እና 

ለመጠቀም ምቹ መሆናቸውን ለመረዳት እጓጓለሁ።" 

 

 

 

"አዎ፣ ጥበቃን ከክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እቅድ ጋር ስለማዋሃድ፣ በተለይም 
ለመረጃ አሰባሰብ ግልፅ እየሆንን ነው። በዚህ ላይ ደስታ ጥሩ ስራ ስትሰራ ማየት በጣም 
ደስ ይላል። መሳሪያዎችን ልንነድፍ ነው እና በሪፖርት አቀራረብ ዘዴዎች ላይ ግብረ 
መልስ ለመሰብሰብ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንጨምራለን። ደስታን አሳውቃለሁ እና 

መጀመር እንችላለን። 

 

 



 

" አሰፋ ደስታን በእድገቷ ውስጥ እንዴት እንደምታበረታታ እና እንደምትደግፋት 
የአንተን የአስተዳደር አቀራረብ ማየት አበረታች ነው። ለሰራተኞቻችን ደህንነቱ የተጠበቀ 
እና አካታች አካባቢ መፍጠር ጠንካራ የጥቃት ጥበቃ ባህልን ለማረጋገጥ በጣም 

አስፈላጊ ነው።" 

 

 

አሰፋ እና ዝናሽ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን ሲነድፉ፣ ይህ ቼክ ሊስት መሳሪያዎቹ ከጥቃት ጥበቃ መርሆዎች ጋር 
የተጣጣሙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሊረዷቸው ይገባል።  

● ስሜታዊነት: ጥያቄዎቹ ከባህል አኳያ ተገቢ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለባቸው። 

● ምንም አይነት ጉዳት አያድርሱ: ጥያቄዎቹ ተሳታፊዎች ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ፣ እንዳያሳፍሩ ወይም በድጋሚ 

የስሜት ቀውስ አለማድረሳቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።  

 
ይህ በተለይ ለአሰፋ ጥያቄዎችን መንደፍ በጥቃት ጥበቃ እና በሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎች ላይ ግብረመልስ ለማሰባሰብ 

በጣም አስፈላጊ ይሆናል።  

 

 

እርምጃ  
የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አስፈላጊ መሆናቸውን እና የግል ዝርዝሮችን እና ልምዶችን እንደማይመረምሩ 
አስቡበት፣ ተሳታፊው ከሚመቸው በላይ። ጥያቄዎችን በሚነድፍበት ጊዜ ምንም ጉዳት የማድረስ መርህ 

ግምት ውስጥ መግባት እንዳለበት ያረጋግጡ።  
 

በተሳታፊዎች ወይም በመረጃ ሰብሳቢዎች ላይ ስጋቶችን ሊፈጥር የሚችል ግራ መጋባትን እና 

አለመግባባትን ለማስወገድ መሳሪያዎች ለመረዳት እና ለማስተዳደር ቀላል መሆን አለባቸው።  
 

ግለሰቡ ተለይቶ እንዲታወቅ የሚያደርግ ወይም ለአደጋ የሚያጋልጥ የግል መረጃ ከመጠየቅ ተቆጠብ።  
እየተጠቀሙበት ያለውን ቋንቋ ያስቡ እና ለተመልካቾች ተገቢ መሆኑን ያረጋግጡ፣ ውስብስብ ቃላትን 
እና የሚያሳፍር ቃላቶችን፣ ጉዳት ሊያስከትሉ ወይም ተሳታፊዎች ላይ እንደገና የስሜት ቀውስ ሊያደርሱ 
የሚችሉትን ያስወግዱ። ለበለጠ መረጃወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን በሚመረምሩበት 
ጊዜ እንዴት ማስታወሻ እንደሚይዙ ቋንቋን ግምት ውስጥ እንደሚያስገቡ እና እንዴት ወሲባዊ ብዝበዛ 
ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንደሚመረምሩ ይመልከቱ። 

 

መሳሪያዎች ለተሳታፊዎች ትርጉም የሚሰጡ መሆናቸውን፣ ጥንቃቄ በተመላባቸው ቃላት የተዘጋጁ 
መሆናቸውን እንዲሁም ጭንቀት የሚያስከትሉ አለመሆናቸውን ለማረጋገጥ ሁልጊዜም ቢሆን 
መሳሪያዎችን አስቀድሞ መፈተሽ። 

 

ለመረጃ አሰባሰብ ጥቅም ላይ የሚውሉትን አቀራረብ፣ ዘዴዎች እና መሳሪያዎች በሚነድፉበት ጊዜ 
የተሳታፊዎችን የጥቃት ጥበቃ ፍላጎቶችን እና የጉዳዩን ስሜታዊነት ግምት ውስጥ ያስገቡ።  

በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ሂደቶችን ይንደፉ።  

 

አሰፋ እና ደስታ የጥቃት ጥበቃ ሪፖርት ማቅረቢያ ስልቶች ምን ያህል እየሰሩ እንደሆነ ግብረ መልስ እንዲሰበስቡ በዝናሽ 

ተጠይቀዋል። አስፈላጊውን መረጃ ለመሰብሰብ ትክክለኛ ጥያቄዎችን መጠየቃቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።  

የሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎች ተግባራዊ እና ውጤታማ መሆናቸውን ለመረዳት አሰፋ እና ደስታ ማወቅ ያለባቸው 
አንዳንድ ነገሮች እዚህ አሉ። 

https://bit.ly/3Lya7rc
https://bit.ly/3Lya7rc
https://bit.ly/3Lya7rc
https://bit.ly/3G7ULbk
https://bit.ly/3G7ULbk
https://bit.ly/3G7ULbk


● ሰዎች ምን ሪፖርት መደረግ እንዳለበት ያውቃሉ? 

● ሰዎች ስልቶቹ እንዳሉ እና እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው ያውቃሉ? 

● ሰዎች ለሪፖርቱ ምላሽ እንደሚሰጥ ያምናሉ እና በራስ መተማመን ይሰማቸዋል? 

● የማህበረሰቡ አባላት በሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎች ንድፍ ላይ ተሳትፈዋል?  

● ሰዎች አንድን ክስተት ሪፖርት የማድረግ ዕድላቸው ምን ያህል ነው? 

● ስንት ሪፖርቶች ተደርገዋል፣ ምን ያህል % ምላሽ ተሰጥቷል? 

● በሪፖርት አቀራረብ ዘዴዎች ላይ ለተጠቃሚዎች በቂ ስልጠና ተሰጥቷል? 

● ሰዎች ሪፖርት ለማድረግ ምን ፈታኝ ሆኖ አግኝተዋታል እና ተግዳሮቶቹ ተፈትተዋል? 

ጠቃሚ ምክር: 

ድርጅቱ ወይም ፕሮግራሙ ግብረመልስ ለመሰብሰብ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለመለየት የጥቃት ጥበቃ 
አመልካቾችን እና መርሆዎችን መጠቀም ትችላለህ።  
 

 
የሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎች በደንብ የተረዱ እና ውጤታማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ፣ አንዳንድ የጥያቄዎች ምሳሌዎች 

እዚህ አሉ: 

 
የጥቃት ጥበቃ ጉዳይን ሪፖርት ማድረግ 

 
በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች በክሊኒኩ ውስጥ ሊከሰት የሚችለውን የጥቃት ጥበቃ ክስተት እንዴት 

ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ያውቃሉ ብለው ያስባሉ? አዎ፣ አይ፣ እርግጠኛ ያልሆነ  

● አዎ ብለው ከመለሱ፣ እባክዎን የት እና እንዴት እንደሚዘግቡ ይግለጹ? 

● አይደለም የሚል መልስ ከሰጡ፣ እባክህ ለምን እንደማይሆን አብራሩ? 

የጋራ ግንዛቤ እንዲኖርዎት ከተሳታፊዎች ጋር ቁልፍ ቃላትን መግለፅዎን ያረጋግጡ፣ ለምሳሌ ጥቃት ጥበቃ። 

 

 
ሪፖርት የማድረግ የመሆን ዕድል  

 
የዚህ ማህበረሰብ አባል የሚያውቁት ከሆነ የጥቃት ጥበቃ ክስተትን ሪፖርት የማድረግ ዕድላቸው ምን ያህል 

ሊሆን ይችላል? 1 (በፍፁም) እስከ 5 (በጣም ሊሆን ይችላል) 

● መልሱ 5 ከሆነ፣ እባክዎን ለምን ሪፖርት ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይግለጹ? 

● 1 ወይም 2 መልስ ከሰጡ፣ እባክዎን ለምን ሪፖርት የማድረግ ዕድል እንደማይኖራቸው ይግለጹ? 
ጥያቄዎችን በሚገልጹበት ጊዜ ስለ ግለሰቡ የግል ተሞክሮ በድፍረት ከመጠየቅ ለመቆጠብ ይሞክሩ። 

 

 
ምላሽ ላይ እምነት 

 

አንድ ክስተት ሪፖርት ከተደረገ SHA ምላሽ እንደሚሰጥ ምን ያህል እርግጠኛ ነዎት? በጣም እርግጠኛ, 

እርግጠኛ, በተወሰነ ደረጃ እርግጠኛ, በጣም እርግጠኛ አለመሆን። 

 
ይህ የጉዳይ አያያዝ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። 

 

 



ያስታውሱ፡ እነዚህ ጥያቄዎች በጥቃት ጥበቃ መርሆዎች መመራት አለባቸው እና ምስጢራዊነት ያላቸው እና 

ምንም ጉዳት የማያስከትሉ መሆን አለባቸው።  

 
ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ስለመመርመር ተጨማሪ ምክሮችን ለማግኘት 

እባክዎን RSHን እንዴት ማስታወሻ አያያዝ ይመልከቱ፣ በወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ላይ ደህንነቱ 
በተጠበቀ ሁኔታ እንዴት እንደሚመረምር። 

 

አሰፋ መሳሪያዎቹን ሲያጠናቅቅ፣ ለመረጃ አሰባሰብ ሎጅስቲክስ እቅድ ማውጣት እንድትጀምር ደስታን ጠይቋል።  

በዚህ ደረጃ ላይ አስፈላጊ የጥቃት ጥበቃ እርምጃዎች አሉ። 

 

 
ሊታሰብባቸው የሚገቡ ነጥቦች 

 

የመረጃ መሰብሰብ 

 

ቦታ: ለግላዊነት እና ለአስተማማኝ ተደራሽነት መረጃ መሰብሰብ የት መካሄድ አለበት? 

ሰዎች ቦታውን ለመድረስ ምን ያህል ርቀት መጓዝ አለባቸው? 

 

ጊዜ: ተሳታፊዎች በሰላም እንዲጓዙ እና እንዲሳተፉ ለማረጋገጥ መረጃ መሰብሰብ ምን 

ያህል ጊዜ መከናወን አለበት? ጊዜው የተሳታፊዎችን ሀላፊነቶች (ስራ, የህጻን ልጅ 

እንክብካቤ) ያቋርጣል? 

የመረጃ አሰባሰብ ቡድን: ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ለማረጋገጥ መረጃውን ማን 

መሰብሰብ አለበት? ተመሳሳይ ጾታ ጠያቂዎች  ያስፈልጉኛል? ሁለት የመረጃ 

ሰብሳቢዎች ቡድን መኖሩ የበለጠ አስተማማኝ ይሆናል? 

 

የሰራተኞች እና የመረጃ ሰብሳቢ 

ደህንነት  

 

ማረፊያ: ማረፊያው ደህንነቱ የተጠበቀ ነው (የሚቆለፉ በሮች፣ ግላዊነት፣ ደህንነት)? 

የት እንደሚቆዩ ማን ማወቅ አለበት?  

መጓጓዣ: የመረጃ አሰባሰብ ቡድኑ እንዴት ይጓዛል? ይህ መጓጓዣ ደህንነቱ የተጠበቀ 

ነው (የአሽከርካሪዎች ደህንነት፣ የጉዞ ጊዜ)? አንድ ግለሰብ ብቻውን መጓዙ ደህንነቱ 

የተጠበቀ ነው ወይንስ በቡድን መቆየት አለበት? 

ይፈትሹ: ከእርስዎ የመረጃ ስብስብ ቡድን ምን ያህል ጊዜ ፍተሻ እንደሚደረግ 

ይጠብቃሉ? ዕለታዊ መግለጫዎች ያድርጉ እንዲሁም ለደህንነት ማረጋገጫ ቦታ 

ይተዉ? 

 

https://bit.ly/3G7ULbk
https://bit.ly/3G7ULbk
https://bit.ly/3G7ULbk


 

"የSHA ቡድን በዚህ ረገድ እንዲረዳኝ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል፣ ወደ 

ትዕግስት ቼክ ሊስት መላክ አለብኝ።" 

 

 

 

 

 

 

 

"ሰላም ትዕግስት፣ እንዴት ነሽ? በሚቀጥለው ሳምንት እርስዎን እና ቡድንዎን ለማየት 

በጉጉት እንጠባበቃለን። ከመምጣታችን በፊት ከእርስዎ እና የSHA ቡድን 
ከፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ጋር ለምናደርገው ውይይት የሚከተሉትን ግምት ውስጥ 

ያስገቡ:  

 
 
 

 

● ከፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ጋር ውይይታችንን የት እንደምናደርገው? ለእነዚህ ንግግሮች ደህንነቱ የተጠበቀ እና 

የግል ቦታ መኖሩን ማረጋገጥ ይችላሉ?  
● እንዲሁም በፕሮጀክቱ ውስጥ የተሳተፉትን እናቶችን ለማነጋገር በጣም ተስማሚ የሚሆነውን ሰዓት ከእርስዎ 
ማወቅ እንፈልጋለን። 

● በቡድኑ ውስጥ ሌላ ሴት የምንፈልግ ከሆነ በመረጃ አሰባሰብ እኛን ለመርዳት ዝግጁ ነዎት እናቶችን እና ሌሎች 
ሴቶችን ቃለ መጠይቅ ስናደርግ በእርስዎ ወይም በእኔ መደረጉን ማረጋገጥ እንፈልጋለን፣ ያው እንደ ሴቶች 
እራሳችን። 

 

እነዚህን ነጥቦች ለማጠቃለል ጠቃሚ ከሆነ የእኛን ቼክ ሊስት በኢሜል ልልክልዎ እችላለሁ? 

 

 

 

"ሰላም ደስታ፣ ካንቺ በመስማቴ ደስ ብሎኛል። ለጉብኝትዎ አቅደን ነበር እና ለእነዚህ 
ንግግሮች የግል እና ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መያዙን እናረጋግጣለን። ለሙሉ ጊዜ 

እገኛለሁ እና ለመረጃ አሰባሰብ ከእርስዎ ጋር በመስራቴ ደስተኛ ነኝ።  

 

ዳንኤል እና ቅድስት ስለ ስብሰባዎቹ ጊዜ እናግራቸው እና እነግርዎታለሁ። ያንን የቼክ 
ሊስት ስለላኩልኝ እመሰግናለሁ።  

 

በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ።" 

  



 

ተግባር 1.3 

 
የSHA ቡድን ከFHF ጉብኝት በፊት ምን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለበት ለማስታወስ እንዲረዳዎ የትኛው አካባቢ 

የተሳታፊዎችን ግላዊነት እና ደህንነት እንደሚያረጋግጥ ይወቁ። 

 

የተሳታፊዎችን ግላዊነት እና ደህንነት በተሻለ ሁኔታ የሚያረጋግጥ የትኛው አካባቢ ነው? 

1. ከክሊኒኩ ውጭ ባለው የዛፍ ጥላ ሥር 

2. ጥቅም ላይ ያልዋለ የምርመራ ክፍል ውስጥ፣ በክሊኒኩ ውስጥ ካለው መቆያ ቦታ በመጋረጃ በተለየ 

3. ሊዘጋ የሚችል መስኮት እና በር ባለው የቢሮ ቦታ ላይ ግን በጣም ሞቃት እና ሊደረስበት የሚችል የሕክምና 
መሳሪያዎች አሉት 

4. ከክሊኒኩ ርቆ በሚገኝ የማህበረሰብ መሰብሰቢያ ቦታ፣ የግል መግቢያ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ ያለው። 

5. ከክሊኒኩ ጋር ተያይዟል መጠበቂያ ክፍል፣ ከግል መግቢያ ጋር፣ እና መወጣጫ ያለው 

 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

  



ተግባራዊ የደህንነቱ የተጠበቀ ክትትል ግምገማ እና 
ትምህርት 

 

ክፍል 2  

 

አሰፋ እና ደስታ አሁን የመረጃ አሰባሰብ ጉብኝታቸውን እቅድ ጨርሰዋል። የጥቃት ጥበቃ ቼክ ሊስት አጠናቅቀዋል 
እንዲሁም መሳሪያዎችን እና ሎጅስቲክስ አዘጋጅተዋል። አሁን ከፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ጋር መስተጋብር ሲጀምሩ እና 
ግብረ መልስ ሲሰበስቡ እንከተላቸዋለን። 

በሞጁሉ ሁለተኛ ክፍል፣ የመረጃ አሰባሰብን በአስተማማኝ ሁኔታ እንዴት ማስተዳደር እና ማካሄድ እንደሚቻል፣ 
ስሜታዊነት ያላቸውን ጉዳዮች እንዴት መፍታት እንደሚችሉ እና እንዴት በጥቃት ጥበቃ ላይ ግብረ መልስ 
እንደሚሰበስቡ ይማራሉ። እንዲሁም በግብረመልስ እና በመረጃ መሰብሰብ ተለይተው የታወቁ የጥቃት ጥበቃ ስጋቶችን 

እንዴት መለየት እና ምላሽ መስጠት እንደሚችሉ ይማራሉ።  

 

 

 
 
 

አሰፋ እና ደስታ ወደ SHA ይጓዛሉ እና አስፈላጊ የቡድን አባላት ጋር ለመግቢያ እና አጭር መግለጫ ስብሰባ ይገናኛሉ። 

ስራ የበዛበት ፕሮግራም ስላላቸው የ SHA እርዳታ እና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል።  

 

 
ዝግጅትን እና የሚጠበቁ ነገሮችን ለማገዝ ከእነዚህ ስብሰባዎች አስቀድሞ ስምምነት ማድረጉ ሁልጊዜ ጠቃሚ ነው። 

 

 

 

 

 

 



ከዚህ በታች ሊጠቀሙበት የሚችሉት የተጠቆመ አጀንዳ አለ፡- 

 

የFHF እና SHA አጭር መግለጫ ስብሰባ አጀንዳ 

 
መግቢያዎች ቡድኑ እራሳቸውን እና በድርጅቱ ውስጥ ያላቸውን ሚና እንዲያስተዋውቁ 

ያድርጉ፣ እርስዎ ያላገኟቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እርስዎ ከሚገናኙት 
ጋር ብቻ ሳይሆን በቢሮ ውስጥ ለሚሰሩ ሁሉ እራስዎን ማስተዋወቅዎን 
ያረጋግጡ። 

የመረጃ መሰብሰብ መርሐግብርን 
ዳግም ይመልከቱ 

ሁሉም ተግባራት በፕሮግራም ተዘጋጅተው ለእያንዳንዳቸው በቂ ጊዜ 

ተሰጥተዋል? 
የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን እና 
ጥያቄዎችን ዳግም ይመልከቱ 

እነዚህ መሳሪያዎች ለእነዚህ ቡድኖች እና አውድ ተስማሚ መሆን 

አለባቸው? የምን ለውጦች፣ ካሉ እርስዎ ይጠቁማሉ? 
የስጋት ግምገማን ዳግም ይመልከቱ ሁሉም ሊሆኑ የሚችሉ ስጋቶች ተለይተዋል? ቡድኑ ሊገነዘበው የሚገባ 

አዲስ ወይም ተጨማሪ አውድ ተግዳሮቶች ወይም ስጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ? 
የሪፈራል የአሠራር መንገድን እና 
የጥቃት ጥበቃ ሪፖርት ማቅረቢያ 
ዘዴዎችን ዳግም ይመልከቱ 

ሁሉም ሰው ሂደቱን ያውቃል? 

በጉብኝቱ ወቅት ሚናዎችን እና 
ኃላፊነቶችን ያረጋግጡ 

አካል ጉዳተኞች እንቅስቃሴውን እንዲያገኙ እና ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ 

ለማድረግ የተለየ ማስተካከያዎች አሉ? ለትርጉም የተቀመጠ መስፈርት 

አለ? ማስታወሻ መውሰድ? ማጓጓዝ? ሪፍሬሽመንት? 
ለማብራራት እና ለመሳተፍ ጊዜ ከጉብኝቱ ለማህበረሰብ ግብረመልስ የመስጠት እድል ይኖር ይሆን? 

 

 

 

"ትዕግስት እና ዳንኤል ይህ ጥሩ ነው። ስለዚህ ከሴቶቹ ጋር 
ቃለ ምልልሶቹን እወስዳለሁ እና አሰፋ ከወንዶቹ ጋር 

ይነጋገራል። ትዕግስት፣ ቃለ መጠይቁን ለመርዳት ከእኔ ጋር 

ትተባበሪኛለሽ?" 

 

 

 

የሃሳብ መግለጫ  

 
 

በመግለጫ ስብሰባው ወቅት ደስታ ሴት የማህበረሰቡን አባላት ቃለ መጠይቅ እንድታደርግ እና አሰፋ ወንድ 
የማህበረሰቡን አባላት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ቃለ መጠይቅ እንደሚያረግ ጠቁማለች። ለጥቃት ጥበቃ ይህ 

አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው? 

 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 



የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ስራ ሲጀምር አሰፋ እና ደስታ የመረጃ 

አሰባሰብ ተግባራቸውን ለመጀመር የSHA ቡድንን እንደገና 
ተቀላቅለዋል። አሰፋ ከማህበረሰቡ አባላት፣ ከአካባቢ መሪዎች እና 
ከመንግስት ተወካዮች ጋር ቃለ መጠይቅ እንዲያደርግ ተልእኮ 
ተሰጥቶታል። ትዕግስት ከደስታ ጋር በመተባበር ከሴቶች አገልግሎት 
ተገልጋዮችን እና የፕሮግራም ተሳታፊዎች ጋር የትኩረት ቡድን 
ውይይቶችን ለማመቻቸት ተመድባለች። ይህ ቃለ መጠይቅ ጠያቂዎች 
ከምላሽ ሰጪዎች ተመሳሳይ ጾታ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ነው።   

 

ያስታውሱ፡  

በቃለ-መጠይቅ ጠያቂ እና ተጠያቂ መካከል ያለውን የስልጣን 
ተለዋዋጭ ባህርይ እና ጾታ፣ ሥርዓተ ጾታ፣ ዕድሜ፣ ብሄር፣ ዘር፣ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ እና ትምህርት 

እንዴት ሁሉም ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው።   

 

 

የትኩረት ቡድኖችን እና ቃለመጠይቆችን ለማሄድ ሲወስኑ ምን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለብዎ፡- 

 
ቃለ መጠይቅ የትኩረት ቡድን ውይይት 

ምስጢራዊነትን ያቅርቡ፣ ስሜታዊነት ያለው ወይም 
ግላዊ ጉዳይ ከተነጋገሩ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። 

ተመሳሳይ አስተሳሰብ ያላቸው እኩዮች ቡድን 
ተሳታፊዎችን የበለጠ ምቹ እና ክፍት ሊያደርጋቸው 

ይችላል።  

የግለሰብ ፍላጎቶችን ወይም አስተያየቶችን ለመለየት 
የተሻለ ሊሆን ይችላል። 

ለቡድን ውስብስብ ሁኔታን ለመረዳት ወይም ሰፊ 

ደንቦችን ለመፈተሽ ጥሩ ሊሆን ይችላል።  
ውይይቱ ለተሳታፊው እንዲመች ተደርጎ ሊዘጋጅ 
ይችላል። 

 

በእንቅስቃሴ ላይ የተመሰረተ መረጃ መሰብሰብን 
ለማካተት የበለጠ እድል ይሰጣል። 

በቡድን ውስጥ የራስ መተማመን የሌላቸው 
ተሳታፊዎችን አስተዋጾ እንዲያበረክቱ ያስችላቸዋል 

በአጠቃላይ ከቃለ መጠይቅ ይልቅ ለማካሄድ በጣም 
ውድ ነው። 

 
ደስታ እና ትዕግስት ከክሊኒኩ ርቆ በሚገኝ የማህበረሰብ መሰብሰቢያ ቦታ፣ የግል መግቢያ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ 
ባለው የማህበረሰብ መሰብሰቢያ ቦታ ውስጥ ከሴቶች ጋር መረጃ መሰብሰብ ይጀምራሉ። ስብሰባው በጠዋቱ መካሄዱ 
ዝቅተኛ የሴቶችን የሥራ ግዴታዎች መቆራረጥ እና በሰላም ወደ ስብሰባው እንዲጓዙ ለማስቻል ነው። የትኩረት ቡድን 
ውይይቱ ስምንት ሴቶች ተሳትፈዋል። 

 

 

ለስልጣን ተለዋዋጭ ባህርይ ተጨማሪ መረጃ እባክዎን የRSH ውጤቶችን ይመልከቱ፡-  

 

 የስልጣን ኃይል አላግባብ መጠቀም ጥያቄ እና መልስ፡- የዋና ምክንያቶች እና የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮችን ማሰስ – ስልጣን 
ኃይል፣ ልዩ መብትን፣ ሥርዓተ ጾታ እና ተጋሪነት 

 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ (SEAH) ዋና ምክንያቶች 

 

ማስረጃን በሚገባ መመልከት፡- የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ (SEAH) ዋና ምክንያቶች ማሰስ  

 

https://bit.ly/3tUuk4f
https://bit.ly/3tUuk4f
https://bit.ly/3LHfy6y
https://bit.ly/3LHfy6y


 

ጠቃሚ ጥቆማ፦  

በትኩረት ቡድን ውይይት ውስጥ ጥሩው የተሳታፊዎች ብዛት በአምስት እና በስምንት መካከል ነው። ከዚህ 
ቁጥር በላይ ማግኘቱ ለሁሉም ሰው የሚናገርበትን ጊዜ ሊገድበው ይችላል፣ ነገር ግን ካነሱም ውይይቱን 
የማይመች ያደርገዋል። 
ደስታ እና ትዕግስት በፕሮጀክቱ ዙሪያ ያሉትን ልዩ ጥያቄዎች ከመጀመራቸው በፊት እራሳቸውን ያስተዋውቁ እና የመረጃ 
አሰባሰብ ሂደቱን ያብራራሉ። ሴቶቹ የሚያካፍሏቸው መረጃ እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል ያብራራሉ። ሁሉም ሴቶች 

በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ አሰራርን መረዳታቸውን ያረጋግጣሉ እና ለመቀጠል ደስተኛ መሆናቸውን 
እንዲያረጋግጡ ይጠይቋቸዋል። 

 

ያስታውሱ፡  

ሰዎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ቅጽ መፈረም ካልቻሉ የቃል ስምምነትን ማግኘት ይችላሉ ነገርግን 
ሁሉም ሰው ስለስምምነት ሂደቶች ያላቸውን ግንዛቤ እና ለመቀጠል ያላቸውን ፍላጎት ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። 
እንዲሁም የስምምነት ቅጹን ቅጂዎች ማግኘት ካልቻሉ በስምምነት ወረቀቱ ላይ መፈረም ይችላሉ። 

 

 
ከመግቢያዎቹ በኋላ እና የስምምነት ሂደቱን ካብራራች በኋላ፣ ደስታ ተሳታፊዎች ወደ ስብሰባው ለመድረስ ስላደረጉት 
ጉዞ እና ከመነሳታቸው በፊት ስላደረጉት መንደርደርያ ጥያቄ ጠይቃለች። ይህ ጥያቄ ሰዎች ወደ ቦታው ሲደርሱ ምን 
ሊሰማቸው እንደሚችል ለመረዳት እና ቡድኑ የፕሮጀክቱን ልምዳቸውን ከማካፈላችው በፊት አንዱ ስለሌላው ትንሽ 
እንዲያውቅ ይረዳል።  

 

 

"ክሊኒኩን ስለመጠቀም ያላችሁን ተሞክሮ ከእኛ ጋር እንድትነጋገሩ ሁላችሁም እዚ 
መገኘታችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከመጀመራችን በፊት ዛሬ እንዴት እዚህ 
እንደደረሳችሁ እና ምን ያህል ርቀት መጓዝ እንደነበረባችሁ ከእያንዳንዳችሁ መስማት 
ጥሩ ነው። እኔ ትናንት ከባልደረባዬ ጋር ነበር ከዋና ከተማው ጀምሮ በመኪና 

የተጓዝኩት። አምስት ሰዓት ያህል ፈጅቶብናል፣ እና ስደርስ በጣም ደክሞኝ ነበር።" 

 



 

"ደህና፣ አንዳንዶቻችሁ ልታውቁኝ ይችላል፣ እኔ ትዕግስት ነኝ፣ እና የምሰራው ለ 

SHA ነው። ቀኑን ሙሉ በጣም ሩቅ መጓዝ አላስፈለገኝም ነበር። የምኖረው ከዚ 

የ40 ደቂቃ ጉዞ ብቻ ነው እና ዛሬ ጠዋት እንደ ሁል ጊዜ በእግሬ ነው የተጓዝኩት። 

ዛሬ ጠዋት ከቢሮ የመጣሁት ከFHF ባልደረባችን ከማህበረሰብ ጤና ኮሚቴ ጋር 
ያደረገውን ቃለ ምልልስ እያጣራሁ ነው። 

 

 

ጠቃሚ ጥቆማ፦  

ግንኙነትን መገንባት እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና እንግዳ ተቀባይ ቦታ መፍጠር የቃለ መጠይቁ ሂደት ወሳኝ አካል 

ነው።  

 

 
ሴቶቹ አጠቃላይ መረጃ ካካፈሉ በኋላ። ደስታ እና ትዕግስት ሴቶቹ ክሊኒኩን የመጠቀም ልምድን በተመለከተ 

ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመሩ።  

 

 

 

"ወደ ክሊኒኩ የመምጣት ልምድዎ ምን እንደሚመስል ሊነግሩን ይችላሉ? ወደ ክሊኒኩ 

መምጣት ምን ያህል ተከቀባይነት ተሰምቶታል? የአቀባበል ሰራተኞች ተግባቢ ናቸው? 

 

 

 

“በጣም ጥሩ አቀባበል እንዳገኘሁ ተሰማኝ፣ የአቀባበል ሰራተኞች ሁል ጊዜ አጋዥ እና አክባሪ 
ናቸው። ሁልጊዜ አስደሳች ነው። ብቸኛው ነገር ሁል ጊዜ ስሜን እና ስልክ ቁጥሬን በበሩ ላይ 
ላለው ጠባቂ እንድሰጥ እጠይቃለሁ እና ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። በተከፈተው 
መስኮት በስም እና በቁጥር የተሞላ መጽሐፍ እንዳስቀመጡ አስተውያለሁ። ሌሎች ሰዎች ስሜን 

እና ቁጥሬን በቀላሉ እንዲያዩት አልፈልግም።” - ተሳታፊ 1 

 

 

"ይህን ስላጋሩ እናመሰግናለን። የእርስዎን የግል መረጃ እንደዚህ ተደራሽ 
ማድረግ ለእርስዎ አስጨናቂ ሊሆን የሚችል ይመስላል። ሌላ ሰው ይህን 

አጋጥሞታል?” 

 

 

 



"አዎ፣ ያ በእኔም ደርሶብኛል፣ ግን በዚያን ጊዜ ስለሱ ምንም አላሰብኩም ነበር፣ አሁን ግን 

ስላነሳችሁት እኔንም ያሳስበኛል።" - ተሳታፊ 2 

 

ልጄ ከልጇ ጋር ወደ ክሊኒኩ መታ እና ተመሳሳይ ነገር ተገረችኝ፣ ስልክ ስለሌላት ቁጥሬን 
መስጠት ነበረባት። በዚህ ደስተኛ አልነበርኩም፣ በተለይ አሁን በተከፈተ መስኮት እንደሆነ 

አውቃለሁ - ተሳታፊ 3 

 

"ስለነገራችሁን እናመሰግናለን። ከእናንተ ምንም ችግር ከሌለው፣ ስለዚህ ጉዳይ 
የክሊኒኩ ሰራተኞችን እናነጋግራቸዋለን እና እነዚያን የመለያ መግቢያ መጽሃፍቶች 
ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዲያከማቹ እናደርጋቸዋለን፣ ወይም እናንተን የሚለዩበት 
ሌላ መንገድ ካለ እንፈልጋለን። በዚህ ግብረ መልስ ውስጥ እናንተን በግል አንጠቅስም፣ 

ነገር ግን እንዲያውቁ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ይህን ብናደርግ ደስተኛ ናችሁ? ቀጥሎ 

ስለሚሆነው ነገር አንድ ሰው ግብረ መልስ እንዲሰጥዎት እናረጋግጣለን።" 

 

 

 

 
ከሴቶቹ ጋር የተደረገው ውይይት ካለቀ በኋላ ደስታ እና ትዕግስት በጸጥታ ደጃፍ ላይ ስማቸውን እና ቁጥራቸውን 
እንዲገልጹ ስለተጠየቁበት ጉዳይ እና በዙሪያው ባሉ መጽሃፎች ውስጥ ተመዝግቦ ስለመቆየቱ በጋራ ተወያዩ።  

 

 

"የተጋራውን መረጃ ጠባቂው ስለወሰደ ምን አሰባቹ? ሪፖርት ማድረግ የሚያስፈልገንን 

የጥቃት ጥበቃ ስጋት የሚፈጥር ይመስለኛል። የFHF ጥቃት ጥበቃ ተጠሪ እንደመሆኑ 

መጠን ስለዚህ ጉዳይ ዚነትን ማነጋገር አለብኝ።"   

 

 

 

 

"አዎ፣ ይህ ትንሽ የሚያሳስብ ነበር። ይህንን ሪፖርት ማድረግ እንዳለብን እስማማለሁ። 

ይህንንም ከግርማ ጋር እንደ SHA ጥቃት ጥበቃ ተጠሪ ልናነሳው ይገባል። 

 



 

SHA የጥቃት ጥበቃ ክስተት ሪፖርት የማድረጊያ ቅጽ አለው? እናንተ ጋር ማንኛውም 

አይነት ቅጂዎች አሉ? 

 

 

 

 

 

 
የጥቃት ጥበቃ ክስተት ሪፖርት ማድረጊያ ቅጾች 

 
● የጥቃት ጥበቃ ስጋትን ለመመዝገብ በሠራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች የጥቃት ጥበቃ ክስተት ሪፖርት 
ማድረጊያ ቅጽ ጥቅም ላይ ይውላል። ቅጹ ስለ ስጋቱ ትክክለኛ መረጃን ማካተት እና ስጋቱ ከተነሳ ወይም 

ከታወቀ በኋላ ወዲያውኑ መሞላት አለበት።  
● ቅጹ ተጨማሪ እርምጃ ያስፈልግ እንደሆነ የሚወስነው ከተሰየመ የጥቃት ጥበቃ አካል ጋር መጋራት 
አለበት።  

 
የጥቃት ጥበቃ ክስተት ሪፖርት ማድረጊያ ቅጽ ምሳሌ። 

 

 

 

"አዎ፣ በቦርሳዬ ውስጥ ቅጾች አሉኝ። በፕሮግራም ጉብኝቶች ከእኔ ጋር ሁሌም 
አመጣቸዋለሁ። 

 
ሌሎች ሴቶችም እንደዚህ ስለተሰማቸው ጭንቀት ነበር። ምናልባት ለብዙ ሰዎች 

የተለመደ መሆኑን ለማየት ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ሰዎችን መጠየቅ አለብን።" 

 

 

 

"አዎ፣ ያ ጥሩ ሀሳብ ይመስላል፣ ነገር ግን በአጋጣሚ ጉዳዩን እንዳናባባስ ወይም ሰዎችን 
ስጋት ላይ እንዳንጋለጥ ልንጠይቃቸው ስለሚገቡት ጥያቄዎች ከግርማ እና ዚነት ጋር 

መነጋገር አለብን።" 

 

 
 
 

 

የሃሳብ መግለጫ  

 
ይህ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ከደስታ እና ትዕግስት ጋር ይስማማሉ? ለምን? 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

https://bit.ly/3GakrEa


 

ተግባር 2.1 

 

በጣም ጥሩ አቀባበል እንዳገኘሁ ተሰማኝ፣ የአቀባበል ሰራተኞች ሁል ጊዜ አጋዥ እና አክባሪ 
ናቸው። ሁልጊዜ አስደሳች ነው። ሁል ጊዜ ስሜን እና ስልክ ቁጥሬን በበሩ ላይ ላለው ጠባቂ 
እንድሰጥ እጠይቃለሁ እና ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። በተከፈተው መስኮት በስም 
እና በቁጥር የተሞላ መጽሐፍ እንዳስቀመጡ አስተውያለሁ። ሌሎች ሰዎች ስሜን እና ቁጥሬን 

በቀላሉ እንዲያዩት አልፈልግም። 

የትኩረት ቡድን ተሳታፊ 

 
በትኩረት ቡድን ውስጥ ያሉ ሴቶች ከሚያጋሩት መረጃ የጥቃት ጥበቃ አደጋዎች ሊሆኑ የሚችሉትን ለዩ የሚመለከተውን 

ሁሉ ይምረጡ፡- 

 

1. ጠባቂዎቹ ሴቲቱን ያለፈቃድ ሊያገኟት እና ምናልባትም ሊተናኮሏት ይችላሉ። 

2. የሴትየዋ ቤት ሊዘረፍ ይችላል። 

3. ጠባቂው ይህን መረጃ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ባለማያዝ ምስጢራዊነትን ወይም የስነምግባር 
ደንቡን በመጣስ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። 

4. የሴትየዋ ባል ወይም ቤተሰብ ያለፍቃድ ወደ ክሊኒኩ እየገባች እንደሆነ ሊያውቅ ይችላል እና ለጥቃት 
ልትጋለጥ ትችላለች። 

5. ሴትየዋን ቁጥሯን ባየ ሰው አግባብ ባልሆነ መንገድ ሊያገኛት ይችላል። 

6. ሴትየዋ የተሳሳተ መድሃኒት ሊሰጣት ይችላል። 

 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 

ከውይይታቸው በኋላ፣ ደስታ እና ትዕግስት ለFHF እና SHA የጥቃት ጥበቃ የትኩረት ነጥቦች ሆነው ለግርማ እና 
ዚነትን አናገሩ።  

 

 

 

 

"ይህንን ስጋት ወደ እኛ ማምጣታችሁ ትክክል ነበር። የጥቃት ጥበቃ ስጋት እንጂ 
መደበኛ ዘገባ ስላልሆነ ምርመራ ማድረግ አያስፈልገንም ነገርግን ይህ አሰራርን 
በሚመለከት ምን ያህል እንደተስፋፋ ትንሽ ተጨማሪ መረጃ መፈለግ ጠቃሚ ነው። 
ሌሎች የአገልግሎት ተገልጋዮች ተመሳሳይ ሁኔታ እያጋጠማቸው እንደሆነ ማወቁ ጥሩ 
እንደሚሆን እስማማለሁ። እርስዎ በማድረግ ረገድ በጣም ልምድ እንዳለዎት ስለማውቅ 
እነዚህን ጥያቄዎች በስሱ መጠየቅ አስፈላጊ ይሆናል። ተጨማሪ መርዳት ከቻልኩ 
አሳውቀኝ አለበለዚያ እባኮትን ከውይይቶችዎ በኋላ አሳውቀኝ እና ከዚያ በኋላ 

ስለሚቀጥሉት እርምጃዎች መወያየት እንችላለን።" 



 

 

"ትዕግስት እና ደስታ በዚህ መረጃ ላይ በፍጥነት እርምጃ ስለወሰዱ እናመሰግናለን። 
እነዚህን ስሞች እና ቁጥሮች በእይታ ላይ ማስቀመጥ ጥሩ አይደለም፣ እና የስነምግባር 
ደንባችን ይቃረናል። የደህንነት ጠባቂዎች ይህንን መረጃ ለምን እንደሚሰበስቡ እና 

ምናልባትም ለሁሉም ሰራተኞች በእኛ ጥቃት ጥበቃ ፕሮቶኮሎች ላይ አንዳንድ የማደስ 
ስልጠናዎች እንዲኖረን ይህንን በተመለከተ ክሊኒኩን መከታተል አለብን። ስለዚህ ጉዳይ 
አንዳንድ ተጨማሪ መረጃ ሲኖርዎት እባክዎን ከእኔ ጋር ማጋራትዎን ያረጋግጡ ስለዚህ 
ከአስተዳደር ቡድን እና ከቦርድ ጋር እንደ የስጋት መመዝገቢያ ግምገማችን አካል ላይ 

ማንሳት እችላለሁ። 

 

 
አሰፋ፣ ደስታ እና ትዕግስት ሌሎች የአገልግሎት ተገልጋዮች ስማቸውን እና ስልክ ቁጥራቸውን በዚህ መንገድ እያቀረቡ 
እንደሆነ እና መቼም ተደውሎላቸው ያውቅ እንደነበር ለማወቅ በሚቀጥሉት ቃለመጠይቆች ሊጠይቋቸው ስለሚችሉ 

ልዩ ጥያቄዎች ማሰብ አለባቸው። ግርማ ማንም ሰው አላግባብ የተደወለለት አለመኖሩን ለማረጋገጥ ክትትል ያደርጋል።  

 
ደስታ እና ትዕግስት ቃለመጠይቆቹ እና የትኩረት ቡድን ውይይቶቹ እንዴት እንደሚሄዱ ከአሰፋ ጋር 
አጭር መግለጫ አዘጋጅተዋል።  

1 

ይህ የመረጃ አሰባሳቢው ቡድን በተማሩትን ነገር ላይ ሃሳባቸውን እንዲገልጹ እና የትኛውንም ጥያቄዎቻቸውን 

ማስተካከል እንደሚያስፈልጋቸው ወይም ተጨማሪ ቃለመጠይቆችን ለመፈለግ እንዲሞክሩ እድል ነው።  

2 

ማንኛውንም ተግዳሮቶች ወይም አሳሳቢ ጉዳዮችን ለመወያየት እድል ይሰጣቸዋል።  

3 

ይህ ደግሞ የአጥኚ ደህንነት እና ራስን መንከባከብ አስፈላጊ ገጽታ ነው። ቡድኑ መደገፉን እና ለንግግር ቦታ 
መሰጠቱን ማረጋገጥ እና አሳሳቢ ወይም ለመስማት አስቸጋሪ ሊሆኑ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ መወያየት በጣም 
አስፈላጊ ነው።  

4 

 
እንዲሁም የተሳታፊዎችን ድምጽ ሃሳብ ለመስጠት እና በትንተናው ውስጥ መሰማታቸውን እና ሃሳብ መግለጻቸውን 
ለማረጋገጥ አስፈላጊ ቦታ ነው። 

  



ስሜታዊ ወይም ግላዊ ሊሆኑ የሚችሉ ጥያቄዎችን ሲያዘጋጁ እና ሲጠይቁ ግምት ውስጥ መግባት 

ያለባቸው ነጥቦች፡- 

1 

ርህሩህ እና ከፍርድ ነፃ ሁን። 

2 

በእውነታው ላይ አተኩር 

3 

ክፍት ጥያቄዎችን ይጠቀሙ ፣ ማንኛውም መሪ ጥያቄዎችን ያስወግዱ። 

4 

የምስጢራዊነት ደንቦችን እና እነዚህም አሳሳቢ ምክንያቶች ካሉ የት ሊጣሱ እንደሚችሉ ያብራሩ። 

5 

ለማዳመጥ እና የሰዎችን ስጋት ለመረዳት ጊዜ ይውሰዱ። 

 

6 

 

ስሜታዊነት ያለው መረጃን ለመጠየቅ የትኩረት ቡድኖችን ሳይሆን የቃለ-መጠይቆችን ጥቅሞች ግምት ውስጥ 
ያስገቡ። 

 

 

ተግባር 2.2 

 
በሚቀጥለው የትኩረት ቡድን ውስጥ ሴቶቹን ስለመረጃ ግላዊነት እና ምስጢራዊነት ያላቸውን ልምድ ለመጠየቅ የትኞቹ 

ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው ብለው ያስባሉ? 

 

1. ክሊኒኩ ሲደርሱ ከእርስዎ ምን አይነት መረጃ ይሰበሰባል? 

2. ያንን መረጃ ማን ጠየቀዎ? 

3.  የእርስዎ መረጃ ለምን እንደሚያስፈልጋቸው ጠይቀው ያውቃሉ? 

4. የመረጃ እንዴት እንደሚቀመጥ እና እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል ያውቃሉ? 

5. መረጃዎ በዚህ መንገድ ስለመያዙ ምን ይሰማዎታል? 

6. ለምን ቁጥርዎን ሰጧቸው? 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 



በማግስቱ ደስታ እና ትዕግስት ክሊኒኩን የተጠቀሙ ሁለት ተጨማሪ ቡድኖች የሴት አገልግሎት ተገልጋዮችን አነጋገሩ። 

 

"ክሊኒኩ በጣም ደስ የሚል እንግዳ ተቀባይ ቦታ ነው፣ ነገር 
ግን በሩ ላይ እንደደረሱ እና እንደገና እንግዳ መቀበያው ላይ 

የግል ዝርዝሮችን መስጠት እንግዳ ነገር ሆኖብኝ ነበር።" 

 

 

 

"አዎ፣ ጠባቂው ለምን 
እንደሚያስፈልገው ሳይገልጽ ስሜንና ስልክ ቁጥሬን 

ሲወስድ ተመሳሳይ ነገር አጋጥሞኝ ነበር" 

 
በመጨረሻው የትኩረት ቡድን ውይይት መጨረሻ ላይ ደስታ እና 
ትዕግስት የመረጃ አሰባሰብ ስራቸውን አጠናቀዋል።  
 
 

የጥቃት ጥበቃ ስጋትን መለየት  
 
ከትኩረት ቡድን ውይይቶች በመቀጠል ደስታ እና ትዕግስት በአስተማማኝ ሁኔታ በክሊኒኩ ከሚገኙ ሴቶች የግል መረጃ 
እንዴት እንደተሰበሰበ፣ ለምን በሁለት የተለያዩ ቦታዎች እንደተሰበሰበ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዳልተቀመጠ 
ወይም እንዳልተከማቸ በሚመለከት የጥቃት ጥበቃ ስጋት እንዳለ ለይተው ያውቃሉ። ሴቶቹም ይህ መረጃ ለምን 
እንደሚያስፈልግ እና እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል በማንኛውም ደረጃ አልተነገራቸውም።  

 

 

"እኔ እና ትዕግስት የጥቃት ጥበቃ ስጋትን እና ከመረጃ ጥበቃ፣ ፍቃድ እና የስነምግባር 
ደንብ ጋር በተገናኘ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲን መጣስ ለይተናል። አጭር ስብሰባ ሲኖረን 

ይህንን ከSHA ቡድን ጋር መወያየት አለብን። 

 

 

 

"ይህ የሚያሳስብ ይመስላል፣ እና በእርግጠኝነት ከቡድኑ 
ጋር መወያየት ያለብን ነገር ነው። ከእነዚህ ሴቶች ውስጥ አንዳቸውም አግባብ ባልሆነ 

መንገድ መገኘታቸውን ወይም መረጃቸው ላልተገባ ወይም ላልተገናኘ ዓላማ ጥቅም ላይ 
መዋሉን ማጣራት አስፈላጊ ይሆናል። 

 

 

 

ዳንኤል፣ ግርማ፣ ቅድስት እና ትዕግስት ከአሰፋ እና ደስታ ጋር ለጉብኝት መግለጫ መጨረሻ አንድ ላይ ተሰብስበዋል።  



 

"እኔና ትዕግስት ሶስት ሴቶችን ቡድኖችን አነጋገርን እና ብዙዎቹ ሴቶች ስማቸውን እና 
ቁጥራቸውን ለበሩ ጠባቂዎች እንዲሁም በእንግዳ መቀበያው ላይ እንዲገልጹ 
መጠየቃቸውን ሪፖርት አድርገዋል። ይህ መረጃ ለምን እንዳስፈለገ አላወቁም እና በሩ 
ላይ የተፃፉባቸው መፅሃፍቶች በአደባባይ እንደተቀመጡ እና ወደ ክሊኒኩ እንዳልተወሰዱ 

ሪፖርት አድርገዋል።" 
 
 
 

"SHA ማን መረጃ መሰብሰብ እንዳለበት፣ መረጃ እንዴት 
እንደሚገኝ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንደሚከማች እና ይህ ለሁሉም ሰራተኞች 

እንደሚነገር ወይም ስልጠና እንደሚሰጥ ፖሊሲ አለው?" 

 

 

"አዎ ሁሉም ሰራተኞች የሚፈርሙበት ፖሊሲ እና የስነ 
ምግባር ደንብ አለን። ነገር ግን በዚህ ላይ ለተወሰነ ጊዜ ምንም አይነት የማደሻ ስልጠና 
አልሰራንም እና የጥበቃ ሰራተኞችን በዚህ ስልጠና ውስጥ ያካተትን አይመስለኝም። 
ግርማ እና ትዕግስት፣ ምናልባት ሁሉም ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች በእነዚህ ፖሊሲዎች 
እንደገና እንዲያልፉ ሌላ ስልጠና ልናዘጋጅላቸው ይገባል። 

 

 

 

"እንዲሁም ለሴቶቹ ችግሮቻቸውን እንዴት እየፈታን እንዳለን እንደምንመልስ ቃል 

ገብተናል። ይህ ግርማ እና ትዕግስት ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር ነው? ምናልባት 

አንዳቸውም አላግባብ እንዳልተገኙ ማረጋገጥ ይችላሉ?" 

 

 
 
 

ከስብሰባው በኋላ በርካታ ውሳኔዎች ተስማምተዋል፡- 

1 

በሥነ ምግባር ደንቡ (CoC) ላይ የጥበቃ ሠራተኞችን፣ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲን እና የመረጃ ጥበቃን ጨምሮ 

ለሁሉም ሠራተኞች የማደሻ ሥልጠና ያደራጁ።  

2 

በትኩረት ቡድን ውይይቶች ላይ ከተሳተፉት ሴቶች ጋር ችግሮቻቸው እንዴት እየተስተናገዱ እንደሆነ ለማዘመን 

የግብረ መልስ ክፍለ ጊዜ ያዘጋጁ።  

 

3 

 
ቅድስት ከዚህ አሰራር ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ስጋቶች መረዳታቸውን ለማረጋገጥ ከሁሉም የክሊኒክ ሰራተኞች 

ጋር ስለዚህ ጉዳይ ይወያያል።  



ከመግለጫ ስብሰባ በኋላ ግርማ እና ትዕግስት፣ ከSHA፣ የመረጃ ጥበቃ ጉዳይን ሪፖርት ካደረጉት የትኩረት ቡድኑ 
ሴቶች ጋር ይከታተሉ።  

ከእነዚህ ውይይቶች በኋላ ግርማ እና ትዕግስት ለSHA እና FHF ቡድኖች ሴቶቹን ሲከታተሉ አንዳቸውም እንኳ 
ስማቸውን እና ቁጥራቸውን ለጠባቂዎች በማቅረባቸው እና መረጃው ተደራሽ በመሆኑ ማንም አላግባብ እንዳልተገኘ 

አረጋግጠዋል።  

ይህንን እንደ ጥቃት ጥበቃ ክስተት ሪፖርት ማድረግ አያስፈልግም ነገር ግን እንደገና እንዳይከሰት የመከላከል እርምጃዎች 
መወሰድ አለባቸው፣ ምክንያቱም ግልጽ ስጋት ነው።  

 

ያስታውሱ፡  

● በመደበኛ የክትትል እንቅስቃሴዎች ወቅት የጥቃት ጥበቃ ስጋቶች ብዙውን ጊዜ ይገለጣሉ እና ይህ 
ማንኛውም ችግር ከመከሰቱ በፊት የመቀነስ እርምጃዎችን ለማስቀመጥ እድል ስለሚሰጥ አስፈላጊ 

ነው።  
● ከተገልጋዮች ጋር በቀጥታ መነጋገር እና አመኔታ ማግኘት ጠቃሚ መረጃ መጋራቱን ለማረጋገጥ 

አስፈላጊ ነው።  
● የክትትልና የግምገማ ተግባራት እንደሌሎች የፕሮግራም እንቅስቃሴዎች በተመሳሳይ መልኩ የጥቃት 
ጥበቃ ደረጃዎችን ማክበር አለባቸው እና እነዚህ ደረጃዎች በፕሮግራሙ ውስጥ መሟላታቸውን 
ለማረጋገጥ ጠቃሚ ተግባር ሊሰጡ ይችላሉ።  

 

 

አሰፋ እና ደስታ የSHA ጉብኝታቸውን ተከትሎ ወደ FHF ቢሮ ይመለሳሉ  

 

 

"አሁን ተመልሰናል ትንታኔውን እስክንሰራ ድረስ ሁሉንም መረጃችንን ደህንነቱ በተጠበቀ 
ሁኔታ ማከማቸት አለብን። ማስታወሻዎቼ ላፕቶፕ ላይ እና አንዳንድ ቅጂዎች በስልኬ ላይ 

አሉ። ምን ላድርጋቸው፣ አሰፋ?" 

 

 

 

 

"ሁሉንም ቅጂዎች በይለፍ ቃል ጥበቃ ወደ ላፕቶፕዎ ማስገባት ያስፈልግዎታል። 
ሪፖርቱን ከጻፉ በኋላ የተቀረጹትን ከኮምፒዩተር ላይ ማጥፋት ያስፈልግዎታል። አሁንም 
ግን ከስልክዎ ላይ እንዳስወገዷቸው ማረጋገጥ አለቦት። የማንንም ስም ከጻፉ ባያስቀምጡ 

ይሻላል። ለሁሉም ሰው ልዩ መለያ ቁጥር መስጠት እንችላለን።" 

 
 
 
 
  



 

የመረጃ ጥበቃን አስታውሱ: 

አሰፋ እና ደስታ የመረጃ ቋታቸውን አጽድተው ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለመተንተን ዝግጁ አድርገዋል: 

✓ ስሞች እና ሌሎች መለያ መረጃዎች ተወግደዋል 

✓ ልዩ መለያዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ  

✓ በስልኮች ላይ ያሉ ሁሉም ቅጂዎች ወደ ኩባንያ ላፕቶፕ ተላልፈዋል 

✓ በይለፍ ቃል በተጠበቁ ፋይሎች ውስጥ ሁሉም መረጃዎች ተከማችተዋል 

 

 

 
አንዴ መረጃው ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ከተከማቸ፣ አሰፋ እና ደስታ ልምዶቻቸው ላይ ሃሳብ ይሰጣሉ። 

 

 

 

"በSHA እና በፕሮግራሙ ላይ ያለህ ግንዛቤሽ ምንድን ነው?" 

 

 

 

 

 

 

"ብዙ ጥሩ ስራዎችን እየሰሩ ነው፣ እና ብዙ የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲዎችን በግልጽ 
አስቀምጠዋል፣ ነገር ግን የእነዚህ ትግበራዎች ሁልጊዜ ፍጹም አይደሉም፣ 

አይመስሉኝም።" 

 

 

 

 

"አዎን እስማማለሁ። እኔ እንደማስበው FHF ሊሰጣቸው የሚችለው ተጨማሪ ድጋፍ 
አለ። ይህንን ከአህመድ እና አስቴር ጋር መወያየት አለብን። ዝናሽ በግኝቶቻችን ላይ 
ግብረመልስ እንድንሰጥ ፈልጋ ነበር።  

 

 

 

 



 

"ለምን ለዝናሽ በጉብኝታችን ላይ ግብረመልስ ለመስጠት እና ለማሰላሰል 
በሚቀጥለው ሳምንት በሰራተኞች ስብሰባ ላይ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንድናደርግ 

አንጠቁም። የማጋራውን የዝግጅት አቀራረብ ባዘጋጅ ደስ ይለኛል።" 

 

 
 

 

"ይህ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ደስታ። ሁሉም ሰው በእርግጥ ተገልጋይ ይሆናል ብዬ 

አስባለሁ። ያንን ተነሳሽነት ስለወሰዱ እናመሰግናለን።" 

 

 

  



ለደህንነቱ የተጠበቀ የመርሃግብር ቀረጻ ትምህርት እና ሃሳብ 

 

ክፍል 3  

 
አሰፋ እና ደስታ አሁን የመረጃ ጽዳትን አጠናቅቀው መተንተን ጀምረዋል። የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ቡድንን 

ከመረጃ አሰባሰብ የተገኙ ግኝቶችን በመማሪያ አውደ ጥናት ለማቅረብ ሲዘጋጁ ይከተላሉ። እና የFHF እና SHA 

ቡድንን በመጠበቅ ላይ በተሰበሰበው ግብረመልስ ላይ ሃሳብ ሲሰጡ ይቀላቀሉ።  
በዚህ ሞጁል ሶስተኛ ክፍል ለመማሪያ አውደ ጥናት እንዴት እንደሚዘጋጁ፣ ስሜታዊነት ያላቸውን ግኝቶች እንዴት 
እንደሚይዙ እና አንድ ፕሮግራም ወይም ድርጅት ከመረጃ አሰባሰብ ተግባራት በመማር ወይም በግብረመልስ ላይ 
በመመስረት የጥቃት ጥበቃ ሂደቶችን እንዴት ማስተካከል እንዳለበት ይማራሉ። 

 

ወደ FHF ተመለስ፣ አሰፋ፣ ደስታ እና ዝናሽ እንዴት አስተያየቱን ማጋራት እንደሚችሉ ውይይት አድርገዋል። አሰፋ 
የሰራተኞች ስብሰባን ለመማሪያ አውደ ጥናት ለመጠቀም ሀሳብ አቅርቧል። ዝናሽ በጣም ጥሩ ሀሳብ እንደሆነ 

ትስማማለች።  

 

 

"ሁሉም ሰራተኞች ስለ ፕሮግራሙ እና ስለ ጥቃት ጥበቃ እንዲያስቡ 
እና እንዲማሩ አስፈላጊ ነው። በጥቃት ጥበቃ እርምጃዎቻችን ላይ 
የሰበሰቧቸው አስተያየቶች፣ በተለይም ሪፖርት በማድረግ ላይ፣ ለዚህ 
ሃሳብ መስጫ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። እባካችሁ ዚነትን በሂደታቹ 

ላይ አካቷት።" 

 

 
ደስታ፣ እንደ ክትትል ግምገማ  እና ትምህርት ኦፊሰር፣ አሁን መረጃውን 

መተንተን እና የፕሮግራም ትምህርት እና ጥቃት ጥበቃ ግብረመልስ ማቅረብ ይኖርባታል።  

 

 

ያስታውሱ፡  

የተሳታፊዎችን ግላዊነት ለማረጋገጥ መረጃው ቀድሞውኑ ተውግዷል። አስተማማኝ ትንታኔ ሊጀመር ይችላል። 

 

 
ደስታ የተቀበለውን አስተያየት ትመረምራለች፣ ሁለቱም የጥራት እና የቁጥር መረጃዎች አሉ። አንዳንድ ግኝቶቿን ከዚህ 

በታች ታካፍላለች:  

● 94% የክሊኒክ ሰራተኞች እና 67% የማህበረሰብ አባላት አንድ ክስተት ከታየ ሪፖርት እንደሚደረግ 

ተናግረዋል።  

● 90% የሚሆኑት የክሊኒክ ሰራተኞች እና 71% የሴቶች አገልግሎት ተገልጋዮች አንድን ክስተት እንዴት 
ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ያውቃሉ። 

● አንዳንድ የማህበረሰቡ አባላት ሪፖርት ለማድረግ እርግጠኝነት አይታይባቸውም አይደሉም ምክንያቱም 
ሪፖርት እንዴት መደረግ እንዳለበት ሙሉ ግንዛቤ ስለሌላቸው። 

● ሰራተኞቹ የጥቃት ጥበቃ ዘገባ ምላሽ እንደሚሰጥ በራስ መተማመን ነበራቸው። የሴቶች አገልግሎት ተገልጋዮች 
ብዙም በራስ መተማመን አልነበራቸውም። 



● በትኩረት ቡድን ውይይቶች፣ የማህበረሰቡ አባላት ከዚህ በፊት አደጋዎች ለአካባቢው ፖሊስ ሪፖርት ሲደረጉ 
ምንም አይነት እርምጃ እንዳልተወሰደባቸው እና በዚህም የተነሳ እምነታቸው ዝቅተኛ እንደሆነ ተናግረዋል። 

 

ያስታውሱ፡  

ዝቅተኛ ሪፖርት የማቅረብ ተግዳሮቶች በዘርፉ በደንብ ተመዝግበዋል። የዚህ ብዙ ምክንያቶች አሉ እነዚህም 

የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡- ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ምን እንደሆነ ዕውቀት ማነስ፣ 
የሪፖርት አቀራረብ ዘዴዎችን አለማወቅ፣ በባለሥልጣናት ወይም በድርጅቶች ለአደጋ ምላሽ ለመስጠት 

አለመተማመን፣ ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ እና ከሥርዓተ-ፆታ ጋር የተያያዘ መገለል።  

ዝቅተኛ ሪፖርት ስለማድረግ ለበለጠ መረጃ የRSH ዓለም አቀፍ 
ማስረጃዎች ክለሳ ይመልከቱ። 

 

 

 

"ከእነዚህ ግኝቶች ውስጥ አንዳንዶቹ ስሜታዊ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን 

እንዴት እንደማቀርብ ከአሰፋ ጋር መወያየት አለብኝ።" 

 

 

ጠቃሚ ምክር፡ የእርስዎ መረጃ እና ምርምር እንደ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ያሉ ስሱ 
ጉዳዮችን የሚዳስሱ ከሆነ እነዚያን ግኝቶች እንዴት መልሰው እንደሚያጋሩ በተለየ መጠንቀቅ አለብዎት። 
የመረጃ ጥበቃ እና የግላዊነት መመሪያዎችዎ የትኛው ግኝት ለሌሎች ቢያጋሩት የደህንነት ችግር ያመጣል ወይም 
አያመጣም የሚለውን በተመለከተ የሚያሳልፉትን ውሳኔ ለመደገፍ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው። የአደጋ ስጋት 

ምዘና እና የስጋት ቅነሳ ዘዴዎችን በሚቀርጹበት ወቅት ይህ የዑደቱ ደረጃ ግምት ውስጥ መግባት አለበት።   

 
ስሜታዊነት ያላቸውን ግኝቶች እንዴት መለየት እና በአግባቡ ማጋራት። 
 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው: 

1 

ይህንን ግኝት ማጋራት ማንም ሰው ስጋት ወይም ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል? 

2 

ይህን ግኝት ማጋራት ከአደጋ የተረፉት ላይ ውርደት ወይም እንደገና የስሜት ቀውስ ሊያስከትል ይችል ይሆን? 

 

3 

 

ይህንን ግኝት ለማጋራት በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ አግኝተዋል? 

 

https://bit.ly/3MDGuFO
https://bit.ly/3MDGuFO
https://bit.ly/3MDGuFO


ተግባር 3.1 

 
ከዚህ በታች ያሉትን ግኝቶች ስንመለከት የትኛው ነው የበለጠ ጉዳት የማድረስ ወይም ሰዎችን ለስጋት የሚያጋልጥ? 

 
1. 94% የሚሆኑ የክሊኒክ ሰራተኞች እና 67% የሴቶች አገልግሎት ተገልጋዮች አንድ ክስተት ከታየ ሪፖርት 

እንደሚደረግ ተናግረዋል።  

2. 90% የሚሆኑት የክሊኒክ ሰራተኞች እና 71% የሴቶች አገልግሎት ተገልጋዮች አንድን ክስተት እንዴት 

ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ማወቃቸውን እና በትክክል ማብራራት እንደሚችሉ ተናግረዋል።  

3. አንዳንድ የሴቶች አገልግሎት ተገልጋዮች ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው ሙሉ ግንዛቤ ስለሌላቸው በራስ 
መተማመን የላቸውም። 

4. ሰራተኞቹ የጥቃት ጥበቃ ዘገባ ምላሽ እንደሚሰጥ በራስ መተማመን ነበራቸው። የሴቶች አገልግሎት ተገልጋዮች 
ብዙም በራስ መተማመን አልነበራቸውም። 

5. በየትኩረት ቡድን ውይይቶች ውስጥ፣ ሴት አገልግሎት ተገልጋዮች ከዚህ ቀደም ክስተቶች ለአካባቢው ፖሊስ 
ሪፖርት ሲደረጉ ምንም አይነት እርምጃ እንዳልተወሰደባቸው እና በፖሊስ ላይ እምነት እንደሌላቸው 
ተናግረዋል። 

 
መልሶትን ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ 

 

 

 
በደስታ እና አሰፋ መካከል በነበረው ስብሰባ፣ አንዳንድ ይበልጥ ስሜታዊነት ያላቸውን ግኝቶች እንዴት ማካፈል 
እንዳለባት ምክሩን ጠይቃለች።  

 

 

"ሰላም አሰፋ። በሰበሰብነው መረጃ ላይ ትንታኔውን አድርጌያለሁ። የክሊኒክ ሰራተኞች 
ግንዛቤ እና የሪፖርት አቀራረብ ግንዛቤ በጣም ከፍተኛ መሆኑን የሚጠቁሙ አንዳንድ 

አዎንታዊ ግኝቶች አሉ፣ ነገር ግን አንዳንድ መሻሻሎችን የሚያሳዩ ግኝቶችም አሉ።  

 
ልጠይቅህ የፈለኩት አንድ ግኝት አለ፣ ይህ ግኝት በውጪ ከተጋራ ውጥረቶችን ሊፈጥር 

ወይም ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ይመስለኛል። ምን ታስባለህ?" 

 

በየትኩረት ቡድን ውይይቶች፣ የማህበረሰቡ አባላት ከዚህ በፊት አደጋዎች 
ለአካባቢው ፖሊስ ሪፖርት ሲደረጉ ምንም አይነት እርምጃ እንዳልተወሰደባቸው እና በዚህም 

የተነሳ እምነታቸው ዝቅተኛ እንደሆነ ተናግረዋል።  



 

"ደስታ ይህንን ወደ ትኩረቴ ስላመጣሽው አመሰግናለው፣ ይህ ለምን ስሜታዊ ሊሆን 
እንደሚችል አይቻለሁ። ይህንን መረጃ በሰራተኞች ስብሰባ ውስጥ እንድናካፍል ሀሳብ 
አቀርባለሁ፣ ለፕሮግራም ትምህርት ጠቃሚ ነው። ሆኖም ይህንን አሁን ባለው ቅርጹ 
በውጫዊ መልኩ ልንጋራው አይገባም። በሪፖርት አቀራረብ ዘዴዎች ላይ እምነት 

ማጣት እንደነበረ ልናካፍል እንችላለን፣ የሚሰራ ይመስልዎታል? 

 
እንደ ጥቃት ጥበቃ የደህንነት ጥበቃ ፍንጮች ስለእነዚህ ግኝቶች የበለጠ ግንዛቤ 
ሊኖራት ስለሚችል እና ይህንን መረጃ በማጋራት ላይ መሳተፍ ስለምትፈልግ ዚነትን 
ከሰራተኞች ስብሰባ በፊት በግኝቶቹ ላይ ልናማክራት ይገባል። 

 

 
አሰፋ እና ደስታ ግኝታቸውን ከዚነት ጋር ተወያይተዋል፣ በእሷ አቅም እንደ ጥቃት ጥበቃ መሪነት። 

 

 

 

 

"እነዚህን ግኝቶች ከእኔ ጋር ስላካፈልከኝ በጣም አመሰግናለሁ። የሪፖርት ማቅረቢያ 
ዘዴዎችን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ መሻሻል የሚያስፈልጋቸውን ቦታዎች ማየት በጣም 
አጋዥ ነው። የጥቃት ጥበቃ ስጋትን የመለየት ልምድዎን እና ይህንን እንዴት እንደፈቱ 
ቢያካፍሉ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ የጥቃት ጥበቃ ልምምድ ነበር እና 
ቡድኑ እንዲማር የሚረዳው ይመስለኛል። 

 
 
 

 

 

"አዎ፣ ግኝቶቹ የጥቃት ጥበቃ ልምዳችንን ለማሻሻል በጣም ጠቃሚ 
ናቸው። ይህንን ጉብኝት በመምራት ልምዳችንን ለማካፈል በጣም 

ደስተኞች ነን።” 

 

 
 
 
 
 

ያስታውሱ፡ 

በጥቃት ጥበቃ ውጤታማነት ላይ እያሰላሰሉ ከሆነ የእርስዎን የጥቃት ጥበቃ የደህንነት ጥበቃ ፍንጮች ማካተት 

አስፈላጊ ነው። የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት ቡድን ግኝቶቹን ማጋራት ይችላል ነገርግን ግኝቶቹን 

በሚተረጉምበት ጊዜ የጥቃት ጥበቃ እውቀት ያላቸውን ማሳተፍ አለበት።  

 

 



አሰፋ እና ደስታ ግኝታቸውን ለቡድኑ ለማቅረብ አዘጋጅተዋል።  

 
የቀረው አጀንዳውን ማዘጋጀት ብቻ ነው። ተሳትፎን ለማበረታታት ለመማሪያ አውደ ጥናት 
ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መፍጠር እና በሁለቱም ስኬቶች እና ተግዳሮቶች ላይ ወሳኝ ሃሳቦችን 

መፍጠር አስፈላጊ ነው።  

 

 

ያስታውሱ፡ አጋሮችን እንደ ውስጣዊ ባለድርሻዎች በመማር እና በማሰላሰል ክፍለ ጊዜዎች ውስጥ ማሳተፍ ጥሩ 

ልምምድ ነው።  

 

 
የመማሪያ አውደ ጥናት አጀንዳ 

 
አካል  ምክንያት 

መግቢያዎች እና መሰረታዊ ህጎች 

ሁሉም ሰው በታማኝነት ለመሳተፍ ደህንነት እንዲሰማው ለማድረግ 
ለመማሪያ እና ለማሰላሰል ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ መፍጠር አስፈላጊ 
ነው። መግቢያዎች፣ ሁሉንም የመግባቢያ ምንገዶች እና የመሠረት 

ደንቦችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ናቸው።  

የግኝቶች አቀራረብ 
የቡድን ሃሳቦችን ለማሳወቅ ማስረጃውን ማቅረብ አስፈላጊ ነው። እዚህ 

አሰፋ እና ደስታ በጥቃት ጥበቃ ላይ ግኝቶቹን ይጋራሉ።  

ሀሳብ እና መማር 
ቡድኑ በግኝቶቹ ላይ የሚያሰላስልበት ቦታ አሁን ያሉትን የጥቃት ጥበቃ 
እርምጃዎችን ውጤታማነት ለመረዳት እና ጥቃት ጥበቃን ለማሻሻል 
ምን አይነት ማስተካከያዎች እንደሚያስፈልግ ለማሸግ አስፈላጊ ነው። 

ማስተካከያዎች በማስተካከያዎች ላይ መወያየት እና መስማማት አስፈላጊ ነው። 

የመዝጊያ አስተያየቶች 
ሁሉንም ሰው ለግዘያቸው ያመስግኑ እና በሚቀጥሉት እርምጃዎች 
ይስማሙ።  

 

ከአንድ ወር በኋላ FHF እና SHA በመማሪያ አውደ ጥናቱ ላይ ለመሳተፍ ተሰበሰቡ። 

አሰፋ እና ደስታ በጥቃት ጥበቃ ላይ ግኝቶቹን አቅርበዋል፣ ዚነት ቡድኑ በእነዚህ ላይ እንዲያሰላስል ጠይቃለች። 

 



 

 

 
ደስታ በሰዎች ግንዛቤ እና የሪፖርት ማድረግ ዘዴዎች አረዳድ ላይ ግኝቶቿን ታቀርባለች፣ 

እና ቡድኑ እንዲያሰላስል ጠይቃለች፡- 
 

 

 

89% የክሊኒክ ሰራተኞች እና 67% የማህበረሰብ አባላት አንድ ክስተት ከታየ ሪፖርት እንደሚደረግ 
ተናግረዋል። 

 

80% የሚሆኑት የክሊኒክ ሰራተኞች እና 71% 
የማህበረሰብ አባላት አንድን ክስተት እንዴት 
ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ማወቃቸውን 
ሪፖርት አድርገዋል እናም ይህንን በትክክል 

ማብራራት ይችላሉ። 

አንዳንድ የማህበረሰቡ አባላት ሪፖርት ለማድረግ 
እርግጠኞች አይደሉም ምክንያቱም ሪፖርት 
መደረግ ያለበትን ሙሉ ግንዛቤ ስለሌላቸው። 

 

 

"33% የማህበረሰቡ አባላት ሪፖርት የማይሰጡ መሆናቸውን ሳይ አስገርሞኛል። ይህም 
ምን ሪፖርት መደረግ እንዳለበት ስላልገባቸው ይመስላል። 

 

 

 

 

"አዎ፣ ምን አይነት የአደጋ ዓይነቶች ጥቃት ጥበቃን እንደሚወክሉ እና ሪፖርት ማድረግ 

እንደሚፈልጉ ማህበረሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር ተጨማሪ ስራ መስራት አለብን።" 

 

 

 

 

"በጣም ጥሩ ሀሳብ አስቴር፣ ማህበረሰቡን መሰረት ባደረገ ዘገባ ላይ ተጽእኖ ስለሚያሳድሩ 
ሌሎች መሰናክሎች ከውጪ ብዙ ማስረጃዎች አሉ፣ ምናልባት እኛም ልንመለከተው 

እንችላለን።" 

 

 

 



"ቡድኑ ከሰበሰብነው መረጃ ጋር መስተጋብር ሲፈጥር ማየት በጣም ደስ ይላል 
እንዲሁም በፕሮግራሙ ላይ አንዳንድ ሊሆኑ የሚችሉ ለውጦችን አስቀድመን ለይተናል። 
መረጃ በሚሰበስብበት ወቅት ጥቃት ጥበቃን ስጋት የመለየት ልምድ እና እንዴት 

እንደያዝን እንድናካፍል ተጠይቀናል። ደስታ እና ትዕግስት የእናንተ ተራ ነው!" 

 

ደስታ እና ትዕግስት በመረጃ አሰባሰብ ወቅት ልምዳቸውን ያካፍላሉ፣ ለቡድኑም 

ያካፍላሉ፡- 

● አደጋው ምን እንደሆነ እና ለምን አደገኛ እንደሆነ ተገለፀ 
● የወሰዱት እርምጃዎች 

● ተጨማሪ መረጃ ለመሰብሰብ የተደረጉ ለውጦች  

● ይህ ችግር አለመኖሩን ለማረጋገጥ ከግርማ ጋር የመፍትሄ መንገድ  
 
 

 
 

"ላደረጋችሁት አያያዝ ሁለታችሁንም እናመሰግናለን፣ የአገልግሎት ተገልጋዮችን 
ለመጠበቅ ሁሉንም አስፈላጊ እርምጃዎችን ወስደዋል። በዚህ ምክንያት ምንም አይነት 
ክስተት እንዳልተፈጠረ ማረጋገጥ ችያለሁ፣ ለመወሰን ጠባቂዎቹ ይህንን መረጃ 
መሰብሰብ እንደሌለባቸው እና ለጠባቂዎች ስልጠና ማደራጀት ያስፈልጋል። ይህ አደጋ 

እንደገና እንዳይከሰት በምዝገባ ሂደቱ ላይ ማስተካከያዎች ተደርገዋል።" 

 
 

 
 
 
ስብሰባው ሲጠናቀቅ ዝናሽ አንዳንድ የመጨረሻ አስተያየቶችን እና ሀሳቦችን ለቡድኗ ማካፈል ትፈልጋለች።  

 

"ለክትትል ግምገማ  እና ትምህርት ቡድን በጣም ጠቃሚ ለሆነ ክፍለ ጊዜ 
እናመሰግናለን፣ የሰበሰቡት ግብረመልስ ጥቃት ጥበቃን እንድናሻሽል ይረዳናል። የእርስዎ 
የቡድን ስራ እና ለዝርዝር ትኩረት የተሰጠው ለሁሉም ሰው ደህንነቱ የተጠበቀ 
የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴ አስከትሏል።  

ይህ እንደ ቡድን በምናደርገው የጥቃት ጥበቃ ጉዞ ምን ያህል እድገት እንዳስመዘገብን 
ያሳየኛል። እናም ይህ ጉዞ ቀጥሏል፣ በህዝባችን፣ በፖሊሲው እና በአሰራራችን ላይ 
በርካታ አወንታዊ ለውጦች እየታዩ ቢሆንም፣ አሁንም ተጨማሪ መሻሻል መደረግ 
እንዳለበት ከመረጃው መረዳት ችያለሁ። ከሁላችሁም ጋር በዚህ ጉዞ ለመማር እና 

እድገት ለማድረግ በጉጉት እጠባበቃለሁ።"  



ማጠቃለያ 

ምን ተማራችሁ?  

 
● የክትትልና የግምገማ ሥራዎችን ለመንደፍ እና ተግባራዊ ለማድረግ የጥቃት ጥበቃ መርሆዎች ወሳኝ 
ናቸው። 

● የሁለቱም የፕሮግራም ተሳታፊዎች፣ የማህበረሰብ አባላት እና ሰራተኞች እና በጎ ፍቃደኞች በክትትልና 
ግምገማ ዑደት ውስጥ ደህንነትን የማረጋገጥ አስፈላጊነት። 

● በፕሮግራሙ ውስጥ ያሉትን የጥቃት ጥበቃ ዘዴዎችን ውጤታማነት ለመረዳት እና የተሳታፊዎችን 

አስተያየት ለማግኘት የክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት መረጃ አሰባሰብን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል።  

● ከክትትል፣ግምገማ እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ጋር የተዛመዱ ስጋቶችን እንዴት መለየት እንደሚቻል።  
● በክትትል ግምገማ  እና ትምህርት እንቅስቃሴዎች ወቅት በተሰበሰበ መረጃ ላይ የጋራ መማር እና ማሰላሰል 
አስፈላጊነት። 

 

 

 

 

የጥቃት ጥበቃ ያሻል ሞጁል 5ን ስላጠናቀቁ እንኳን ደስ ያለዎት: ደህንነቱ የተጠበቀ 

ክትትል፣ ግምገማ እና ትምህርት  

FHF እና SHAን በጥቃት ጥበቃ ጉዟቸው ስለሸኙት እናመሰግናለን።  

ከዚህ ተከታታይ ሞጁል የተማሩትን ትምህርቶች ወስደህ እነዚህን በስራህ ላይ 

እንደምትተገብር ተስፋ እናደርጋለን፣ እና ከFHF እና SHA ገፀ ባህሪያቶች በየእለቱ 

ልምምድ እንዴት ጥቃት ጥበቃን እና ክትትል ግምገማ  እና ትምህርትን መተግበር እንዳለብህ ስታስብ ጠቃሚ ነው።  

የጥቃት ጥበቃ ጉዞዎን በሚቀጥሉበት ጊዜ የቅርብ ጊዜዎቹን የRSH ጋዜጣዎች፣ የጥቃት ጥበቃ ምንጮችን፣ ዌብናሮችን፣ 
ፖድካስቶችን እና ሌሎችንም በመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል ላይ ወቅታዊ መረጃ ያግኙ። 

በመቀጠል፣ የእርስዎን የግል የስኬት የምስክር ወረቀት ለማግኘት የሞጁል 5 ግምገማዎን 

ያጠናቅቁ።  

 

 

 

  



መልሶች 

 

ተግባር 1.1: ለአዋቂ ተሳታፊዎች በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ  

 
ከአዋቂ ሴት ተሳታፊ መረጃ ለመሰብሰብ የሚከተለው በመረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃድ ውስጥ መካተት አለበት። 

 

1. መረጃቸው እንዴት እንደሚከማች እና ከቃለ መጠይቁ / ውይይት / የመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴ በኋላ ምን 
እንደሚፈጠር 

2. ስለ ምላሽ ሰጪ (አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር ወዘተ) የሚለይ መረጃ 

3. የድርጅት እና የመረጃ አሰባሰብ ቡድን መግቢያ፣ የመረጃ አሰባሰብ አላማ እና በመረጃ አሰባሰብ ልምምድ ምን 

እንደሚጠበቅ መረጃ (የመረጃ አሰባሰብ ሰራተኞች ባህሪን ጨምሮ) 

4. በአፋጣኝ አደጋ ወይም ጉዳት ወይም ደህንነት ምክንያት በየትኞቹ ሁኔታዎች ምስጢራዊነት ሊጣስ እንደሚችሉ 
መረጃ፣ በተለይም በህጻን ልጅ ላይ 

5. እየተብራራ ባለው ርዕስ ዙሪያ ስለ አጥኚው የግል ልምድ መረጃ 

6. በእነሱ ተሳትፎ ላይ ምን አይነት የአደጋ ስጋቶች ወይም ጥቅሞች ሊኖሩ ይችላሉ። 

7. በማንኛውም ጊዜ ተሳትፏቸውን ማቆም እንደሚችሉ መግለጫ 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 

ተግባር 1.2: የስጋት ግምገማ እንቅስቃሴ 

 
ከዚህ በታች በመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሊለዩዋቸው የሚችሏቸው አደጋዎች እና ቅነሳዎች ዝርዝር አሉ። 

 
የአደጋ ስጋቶች ማሻሻያዎች  

በጥናቱ ውስጥ በመሳተፋቸው በተሳታፊዎች ላይ አካላዊ 
ወይም የቃላት ጥቃት። 

የመረጃ አሰባሰብ አላማውን ለህብረተሰቡ ለማሳወቅ 
ከመረጃ መሰብሰብ በፊት የማህበረሰብ ስሜታዊነት። 

ተሳታፊዎች የሳለፉትን ለምድ ለአጥኚዎች በሚያጋሩበት 
ወቅት የሚፈጠር አዲስ የስሜት ቀውስ። 

በደንብ መረዳታቸውን እና ጭንቀትን እንደማያስከትሉ 
ለማረጋገጥ መሳሪያዎችን አስቀድመው ይፈትሹ። 

በአጥኚዎች ወይም በመረጃ ሰብሳቢዎች የሚደርስ መዛል 

የድካም፣ ውጥረት እና/ወይም የጭንቀት ልምዶች። 

በእያንዳንዱ ቀን መጨረሻ ወይም በሁለተኛው ቀን 
ከምርምር ተቆጣጣሪዎች እና ከአጥኚ ቡድን ጋር የተደረገ 
አጭር ስብሰባ። 

አጥኚዎች ወይም መረጃ ሰብሳቢዎች የስነምግባር ደንብ 
በመጣስ ተሳታፊዎችን የአደጋ ስጋት ላይ ይጥላሉ። 

በምርምር ፕሮቶኮሎች ላይ ለሁሉም የመረጃ ሰብሳቢዎች 
ስልጠና ተሰጥቷል ፍቃድ፣ የመረጃ ጥበቃ እና 
ምስጢራዊነት። 

ተሳታፊዎች አሳሳቢ ክስተቶችን (አመፅ፣ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ 

ብዝበዛ) ይገልጻሉ። 

የሪፖርት ማድረጊያ እና የሪፈራል የአሠራር መንገዶችን 
ጨምሮ መግለጫዎችን እንዴት መያዝ እንዳለባቸው 
አጥኚዎችን ማሰልጠን። 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 



ተግባር 1.3 

 
የተሳታፊዎችን ግላዊነት እና ደህንነት በተሻለ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ቦታ። 

 
ከክሊኒኩ ርቆ በሚገኝ የማህበረሰብ መሰብሰቢያ ቦታ፣ የግል መግቢያ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መዳረሻ ያለው። 

 
ይህ ቦታ ለተሳታፊዎች ተጨማሪ ግላዊነትን ከሚሰጥ ክሊኒክ ይልቅ በአካባቢው ማህበረሰብ ውስጥ እያለ ግላዊነትን እና 

ደህንነትን ይሰጣል።  
 

ወደ ሞጁል ተመለስ 

 
 

የሃሳብ ማንፀባረቂያ 1 

 
 

በመግለጫ ስብሰባው ወቅት ደስታ ሴት የማህበረሰቡን አባላት ቃለ መጠይቅ እንድታደርግ እና አሰፋ ወንድ 
የማህበረሰቡን አባላት እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ቃለ መጠይቅ እንደሚያረግ ጠቁማለች። ለጥቃት ጥበቃ ይህ 

አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው? 

 

 
የተመሳሳይ ጾታ ጠያቂዎችን መሾም የወሲብ ብዝበዛ እና ጥቃት አደጋን ይቀንሳል፣ እምነትን ይጨምራል እና ለምርምር 
ተሳታፊዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ይፈጥራል 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 

 

የሃሳብ ማንፀባረቂያ 2 

 
 

ይህ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ከደስታ እና ትዕግስት ጋር ይስማማሉ? ለምን? 

 

 
ይህ የጥቃት ጥበቃ ስጋትን እና የመረጃ ጥበቃን እና ምስጢራዊነትን መጣስ ይወክላል። ከዚህ ሊነሱ የሚችሉትን 
አደጋዎች ለመለየት የሚቀጥለውን እንቅስቃሴ ያድርጉ። 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 



 

ተግባር 2.1 

 

በጣም ጥሩ አቀባበል እንዳገኘሁ ተሰማኝ፣ የአቀባበል ሰራተኞች ሁል ጊዜ አጋዥ እና አክባሪ 
ናቸው። ሁልጊዜ አስደሳች ነው። ሁል ጊዜ ስሜን እና ስልክ ቁጥሬን በበሩ ላይ ላለው ጠባቂ 
እንድሰጥ እጠይቃለሁ እና ለምን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። በተከፈተው መስኮት በስም 
እና በቁጥር የተሞላ መጽሐፍ እንዳስቀመጡ አስተውያለሁ። ሌሎች ሰዎች ስሜን እና ቁጥሬን 

በቀላሉ እንዲያዩት አልፈልግም። 

የትኩረት ቡድን ተሳታፊ 

 

በትኩረት ቡድን ውስጥ ያሉ ሴቶች ከሚጋሩት መረጃ የጥቃት ጥበቃ አደጋዎች ሊሆኑ የሚችሉ፡- 

 

1. ጠባቂዎቹ ሴቲቱን ያለፈቃድ ሊያገኟት እና ምናልባትም ሊተናኮሏት ይችላሉ። 

2. የሴትየዋ ቤት ሊዘረፍ ይችላል። 
■ ምንም የአድራሻ መረጃ አልተሰጠም ስለዚህ ይህ የአደጋ ስጋት ሊሆን አይችልም ተብሎ 
የማይታሰብ ነው፣ እና ይህ የጥቃት ጥበቃ ስጋትን አይወክልም። 

3. ጠባቂው ይህን መረጃ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ባለማያዝ ምስጢራዊነትን ወይም የስነምግባር 
ደንቡን በመጣስ አደጋ ላይ ሊወድቅ ይችላል። 

4. የሴትየዋ ባል ወይም ቤተሰብ ያለፍቃድ ወደ ክሊኒኩ እየገባች እንደሆነ ሊያውቅ ይችላል እና ለጥቃት 
ልትጋለጥ ትችላለች። 

5. ሴትየዋን ቁጥሯን ባየ ሰው አግባብ ባልሆነ መንገድ ሊያገኛት ይችላል። 

6. ሴትየዋ የተሳሳተ መድሃኒት ሊሰጣት ይችላል። 
■ መረጃዋን ደህንነቱ ባልተጠበቀ ሁኔታ በማከማቸት ምክንያት የተከሰተ ምንም አደጋ የለም። 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 

ተግባር 2.2 

 

 
በሚቀጥለው የትኩረት ቡድን ውስጥ ሴቶቹን ስለመረጃ ግላዊነት እና ምስጢራዊነት ያላቸውን ልምድ ለመጠየቅ የትኞቹ 

ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው ብለው ያስባሉ? 

 

 

1. ክሊኒኩ ሲደርሱ ከእርስዎ ምን አይነት መረጃ ይሰበሰባል? 
ትክክል። ይህ እውነታውን ለማወቅ የሚያግዝ ገለልተኛ ጥያቄ ነው። 

2. ያንን መረጃ ማን ጠየቀዎ? 



ትክክል። ይህ ጥያቄ እውነታውን ለመረዳት እየሞከረ ነው። 

3.  የእርስዎ መረጃ ለምን እንደሚያስፈልጋቸው ጠይቀው ያውቃሉ? 
ትክክል አይደለም። ይህ ጥያቄ ሴትየዋንን እየወቀሰ ወይም አንድ ስህተት ሰርተዋል የሚል ስሜት የሚሰጥ 
ይመስላል። 

4. የመረጃ እንዴት እንደሚቀመጥ እና እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል ያውቃሉ? 
ትክክል። ይህ ጥያቄ እንደገና መጠየቅ እነደ ነበረባት ሳይጠቁም ግለሰቧ መረጃቸው እንዴት ጥቅም ላይ 
እንደሚውል መረጃ ተሰጥቷቸው እንደሆነ ለማወቅ እየሞከረ ነው። 

5. መረጃዎ በዚህ መንገድ ስለመያዙ ምን ይሰማዎታል? 
ትክክል። ምንም እንኳን መላሿ ክስተቱን አስመልክቶ የራሳቸውን ስሜት እንዲያካፍሉ መጠየቁ ግላዊ ቢሆንም 
አስተማማኝ እና በአክብሮት የተሞላ ግንኙነት ከፈጠሩ እንዲ አይነቱን ጥያቄ መጠየቁ የህ ባህርይ በግለሰቧ ላይ 
ያለውን ተጽእኖ ለማጎልበት ተገቢ ሊሆን ይችላል። ይህ ጥያቄ የሚያመለክተው ጠያቂው የተጠያቂውን ስሜት 
እንደተጋራ ነው። 

6. ለምን ቁጥርዎን ሰጧቸው? 
ትክክል አይደለም። ይህ ቀጥተኛ እና ፈራጅ ጥያቄ ነው። አንድ ግለሰብ እንደተወቀሰ እንዲሰማው ሊያደርግ 
ይችላል። 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 

 

 

ተግባር 3.1 

 
የሚከተለው ጥያቄ ለጉዳት የተጋለጡ ሰዎች ላይ ጉዳት የማድረስ ከፍተኛ አድል አለው። 

 
በየትኩረት ቡድን ውይይቶች ውስጥ፣ ሴት አገልግሎት ተገልጋዮች ከዚህ ቀደም ክስተቶች ለአካባቢው ፖሊስ 
ሪፖርት ሲደረጉ ምንም አይነት እርምጃ እንዳልተወሰደባቸው እና በፖሊስ ላይ እምነት እንደሌላቸው 
ተናግረዋል። 

 
ይህ ግኝት በይበልጥ ስለግል ልምምድ ይናገራል እንዲሁም የአካባቢ ፖሊስን ተግባር ይወቅሳል። የተናገሩት 
ላይ ውጥረትን የሚያስከትል እና ወደ ተቃውሞ ወይም ችግሮች ሊያመራ የሚችል አቅም አለ። ይህ ወደ ውጭ 
የሚጋራ ከሆነ ስለፖሊስ የሚጠቅሰው ፅሁፍ መወገድ አለበት ። 

 

 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 

 



 
ወደ ሞጁል ተመለስ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

የአደጋ የስጋት ግምገማ ቅጽ 
 

ድርጅት  FHF እና SHA   

የቡድን አባላት:  አሰፋa፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ግርማ  

አጠቃላይ የአደጋ ስጋት መጠን 

(ከ/መ/ዝ) 
  

የመከለሻ ቀን:   

የአደጋ ስጋት 
 

ማብራሪያ የመሆን ዕድል 

(ከ/መ/ዝ) 

ተጽዕኖ ቅነሳ 

 

የተሳታፊዎች ስጋቶች  
 

 

 

 

        

  

 

 

 

        

የተመራማሪዎች ስጋቶች  
 
 
 
 

        

  

 

 

 

        

የአደጋ ስጋቱ የመከሰት እድሉ ምን 
ያህል እንደሆነ ያስታውሱ። 

 

በጣም ከፍተኛ   3 

ምናልባት         2 

በጭራሽ     1 

በግለሰቦች እና በድርጅት ስም ላይ 
ሊደርስ የሚችለውን ተጽእኖ 
ያስታውሱ 

 

በጣም ከፍተኛ    3 

ምናልባት         2 

በጭራሽ       1 



 

የአደጋ የስጋት ግምገማ መልሶች 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ወደ ሞጁል ተመለስ 
 
 

ድርጅት  FHF እና SHA   

የቡድን አባላት:  አሰፋa፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ግርማ  

አጠቃላይ የአደጋ 
ስጋት መጠን 

(ከ/መ/ዝ) 

  

የመከለሻ ቀን:   

የአደጋ ስጋት 
 

ማብራሪያ የመሆን ዕድል 

(ከ/መ/ዝ) 

ተጽዕኖ ቅነሳ 
 

የተሳታፊዎች 

ስጋቶች  
 
 
 
  
 
 
 

በመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴ ውስጥ ስላላቸው ተሳትፎ ወይም 
ከተመራማሪዎች ጋር በመነጋገር ከማህበረሰቡ አባላት የሚመጣ ተቃውሞ 

1 3 • ለህብረተሰቡ የመረጃ አሰባሰብ አላማውን ለማሳወቅ መረጃ ከመሰብሰብ በፊት የሚደረግ 
የማህበረሰብ ግንዛቤ፣  

• ቃለ መጠይቅ ለማድረግ የተመለመሉ ተመሳሳይ ጾታ ያላቸው ተመራማሪዎች 

በጥናቱ ውስጥ በመሳተፋቸው በተሳታፊዎች ላይ የሚደረስ አካላዊ ጥቃት 
ወይም የቃላት ጥቃት። 

1 3 ለህብረተሰቡ የመረጃ አሰባሰብ አላማውን ለማሳወቅ ከመረጃ መሰብሰብ በፊት የሚደረግ የማህበረሰብ 
ግንዛቤ፣ 

ያጋጠማቸውን ጉዳይ ለተመራማሪዎች በማጋራት ሂደት ውስጥ ተሳታፊዎች 
የሚገጥማቸው የህሊና ስቃይ የመታደስ ስሜት 

2 3 በደንብ መረዳታቸውን እና ጭንቀትን እንደማያስከትሉ ለማረጋገጥ የሚደረግ አስቀድሞ መፈተሻ መሳሪያዎች 

በመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴ ወቅት ተሳታፊዎች አሳሳቢ ሁኔታዎችን 

(አመፅ፣ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ብዝበዛ) ይፋ ያደርጋሉ። 
2 3 ለህብረተሰቡ የመረጃ አሰባሰብ አላማውን ለማሳወቅ ከመረጃ መሰብሰብ በፊት የሚደረግ የማህበረሰብ 

ግንዛቤ፣ 

የተመራማሪዎች 

ስጋቶች  
 
 
 
  
 
 
 

በማህበረሰብ አባል በተመራማሪዎችን ላይ የሚደርስ ጥቃት እና ትንኮሳ 1 3 • ለህብረተሰቡ የመረጃ አሰባሰብ አላማውን ለማሳወቅ ከመረጃ መሰብሰብ በፊት የሚደረግ 
የማህበረሰብ ግንዛቤ፣  

• በጥንድ የሚከናወን ምርምር/መረጃ አሰባሰብ 

በተመራማሪዎች ወይም በመረጃ ሰብሳቢዎች የተከሰተ ድካም፣ ውጥረት 
እና/ወይም ጭንቀት። 

2 3  በእያንዳንዱ ቀን መጨረሻ ወይም በሁለተኛው ቀን ከምርምር ተቆጣጣሪዎች እና ከተመራማሪ ቡድን ጋር 
የተደረገ አጭር ስብሰባ 

ተመራማሪዎች ወይም መረጃ ሰብሳቢዎች የስነምግባር ደንቡን በመጣስ 

ተሳታፊዎችን ስጋት ላይ ይጥላሉ (ለምሳሌ ደህንነት፣ የመረጃ 

ምስጢራዊነት) 

1 3  በምርምር/መረጃ አሰባሰብ ፕሮቶኮሎች በመፈቃቀድ፣ ምስጢራዊነት እና በመረጃ ጥበቃ ላይ ለሁሉም 
መረጃ ሰብሳቢዎች ስልጠና ተሰጥቷል። 

በመረጃ አሰባሰብ እንቅስቃሴ ወቅት ተሳታፊዎች አሳሳቢ ሁኔታዎችን 

(አመፅ፣ ጥቃት፣ ትንኮሳ፣ ብዝበዛ) ይፋ ያደርጋሉ። 
2 3 የስነምግባር ደንቦችን፣ ምንም ጉዳት አያድርጉ እና የሪፈራል የአሠራር መንገድ ጨምሮ የጥቃት ጥበቃ 

ፖሊሲዎች እና ሂደቶች ስልጠና። 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
የሞጁል መጨረሻ 

 

 


