
ምክልካል ካብ 

ግብረሽበራን  

ጎነጽን 

ኣበርክቶና 

እዚ መራከቢ ማእከል ናይ ምክልኻል ካብ ኣዝዮ ሕሉፋ ሽበራን ጎነጽን 

ናይ ከተማ ብየን ንውልቀ ስባት ይኹን ንዋሃብቲ ኣገልግሎት ብቀጥታ 

ሓበሬታ ይህብ ብዛዕባ ሕሉፍ ሽበራን ብዛዕባ ኣሸበርትን ወይ ውን 

ምስቶም ዝተፈላለየ ብቅዓት ዘለዎም ትካላት ከም (ፖሊስ፣ ሓድነት 

ደቂ ኣንስትዮ፣ ተሓጋገዝቲ ንዝተበደሉ ሰባት ወዘተ) የራክብ። ከምኡ 

ውን ብዛዕባ ካልኦት ኣርእስትታት ምትእስሳር ዘለዎም ምስ ምክልካል 

ካብ ኣዝዩ ሕሉፍ ሽበራን ጎነጽን (ጎነጽ ኣብ ሓዳር፣ ቁልጡፍ ሓደጋዊ 

ጎነጽ፣ ምፍካር ንሰበስልጣን ወይ ውን ንውሃብቲ ኣገልግሎት ንህዝቢ 

ወዘተ) 

ባሕርያት ናይ ሕሉፍ ግብረሽበራ 

እዞም ኣዝዮም ሕሉፋት ኣሸበርቲ ዝተፈላለየ መልክዕ ክህልዎም 

ይክእል እዩ። መበገሲ ናይ እዞም ሕሉፋት ኣሸበርቲ ካብ ማሕበራዊ 

ናብራ፣ ካብ ፖሎቲካ ወይ ውን ካብ ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል። 

ድሉው ውይ ድልውቲ ኮይና ነቲ እምነት ወይ ውን ራኢ ዓለም 

ክንስዕቦ ይመርሓና ሽዑ ንሕና ጥራሕ ቁንዓት ኮይኑ ስለ ዝስማዓና 

ብጎነጽ ክንትግብሮ ንደሊ። 

ኣቃማምጣ ናይዚ ሕሉፍ ግብረሽበራ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን: 

 ፍጹምነት: <<እታ ፍልይቲ ሓቂ እዛ ንሕና ንውክላ እያ ! >> 

 ሮቃሒታት: << ማሓዛ-ጸላኢ >>ዝክኮነ ይኩን ሰብ ምሳና እንተ 

ዘይኮይኑ ኣንጻርና እዩ ! >> 

 ምንእኣስ ነቶም ተቃወምቲ ካልእ እምነት ዘለዎም 

 ምንጻግ ነቲ ዲሞክራስያዊ ትእዛዝ ናይ ትካላት 

 ምድንጋር ብኣርማ 

 ምብልሻው ዝምድና ናይ ውልቃውዊ ባህሊ እንተዘይኮይኑ ድማ 

ምንጻል ካብ ማሕበራዊ ናብራ።   

 ምቅይያራት ኣገባብ ኣከዳድናን ኣቀራርባን 

ዝበዝሕ ግዜ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቅልውላው እዮም ዝረከቡ  

(ንአብነት ኣብ ዝምድና፣ ኣብ ስርሖም፣ ኣብ ዘጋጥሞም ተነጽሎ፣ ካብ 

መስመር ምውጻእ ፣ ኣብ ቁጠባኦም ወዘተ). ኣብ መድረኽ ናይ 

ምንዳይ ወገን ከምኡውን ኣብ ወገን ምሓዝ ግብረሽበራዊ  ሰነሓሳብ 

ዝምልከቶም ጉጁለ  

እዚ መራከቢ ማእከል ናይ ምክልኻል ካብ ኣዝዮ ሕሉፋ ሽበራን 

ጎንጽን ኩፉት እዩ ንኩሉ ህዝብን ማሕበራትን ምምሕዳር ከተማ 

ብየን። ይፈላለዮም ዩ ነዞም ዝስዕቡ ጉጅለ:     

 ሰባት ናብ ግብረሽበራ መድረኽ ገጾም ዝከዱ ወይ ውን ቅድሚ 

ሕጂ ኣብቲ ግብረሽበራ ዝኣተዉ፣ ግን ንግዜኡ ኣብ ናይ ቀረባ 

ሓደጋ ዘየውድቑ 

 ካብቲ መድረኽ ናይ ግብረሽበራ ክወጹ ዝደልዩ። 

 ወለድን ሳልሳይ ኣካልን ዝሻቀሉ ብዛዕባ እቲ ግብረሽበራ ተኽእሎ 

ናይ መጻምዶምን ወይ ወን ደቆም፣ ማሓዙቶም ዝፈልጥዎም 

ሰባት። 

 ህዝባዊ ቤትጽሕፈትን ትካላትን ከምኡውን ክኢላታትን 

(መማሃራን፣ ውሃብቲ ኣገልግሎት፣ ማሕበራዊ ትምህርቲ 

ምምሃር ምስትምሃር ማሕበራዊ፣ ኣባላት ውሃብቲ ኣገልግሎት 

ጥዕና ወዘተ) 

ነበርክቶ ሓበሬታታት      

እቲ ነበርክቶ ሓበሬታታት ከምዚ ዝስዕብ ይከውን: 

 ሓበሬታታት ብቴሌፎን ይኹን ብደብዳቤ (ብመርበብ ሓበሬታ) 

 ሓበሬታታት ብፈረንሳ ወይ ድማ ብጀርመን ኣድላዪ ምስ 

ዝኸውን ውን ብሓገዝ ተርጓሚት-ቶርጓሚ ብካልኦት ቋንቋታት።   

 ምስጢር ዝዕቀበሉ መዛረቢ ቦታ (ሽምካ ከይ ሃብካ) 

 ከምኡውን ምርካብ ምስቶም ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ሰባት 

መታን እቲ ዝተዋህቦም ሓቤሬታ ምስቲ ዝጠለብዎ 

ክሰማማዕ 

 ሓበሬታ ብነጻ  

በዚ ዝስዕብ ርከቡና 

Ortspolizei / SIP der Stadt Biel 
Police locale / SIP de la ville de Bienne 
Ansprechstelle Extremismus-und  Gewaltprävention 
Neuengasse 28 / Rue Neuve 28 
2501 Biel/Bienne 
T: +41 32 326 18 80 
ansprechstelle-eg@biel-bienne.ch 
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