
www.saricharity.org.uk

hello@saricharity.org.uk

0117 942 0060

@SARIcharity

15 Portland Square
Bristol

BS2 8SJ

www.saricharity.org.uk
hello@saricharity.org.uk

0117 942 0060
ቑጽሪ ግብረ ሰናይ. 1047699 / ቑጽሪ ትካል 3060925

STAND AGAINST 
RACISM & INEQUALITY

TRUSTED 
CHARITY MARK

Awarded:
July 2020

ኣገልግሎታትና

ስራሕ-ጒዳይ

ንግዳያት ናይ ጽልኢ ገበን ዝዀኑ ሰባት ምስጢራዊ 

ነጻ ናይ ስምዒታውን ግብራውን ደገፍ ንህብ ኢና። 

ንዝያዳ ሓበሬታ ፣ ኣብ ውሽጢ እዛ ጽሕፍቲ ' SARI 

ብኸመይ ክትሕግዝ ትኽእል?' ዝብል ተመልከት።

ስልጠና

ካብ ወትሩ - ህቡብ ዝኾነ 'ባህላዊ ንቕሓት ዙረት' 

(ተሳተፍቲ ናብ ናይ ኣምልኾ ቦታታት ክኸዱ ፣ ከምኡውን 

ምስ ባህላውን ሃይማኖታውን መራሕቲ ኣብ ዝግበር 

ኣኼባታት ናይ Q&A ክካፈሉ ከለዉ ዝርእይዎም) ፣ 

ናብ ዝለዓለ ልሙድ ስልጠና ፣ እንተላይ ኣቀራርባታት 

፣ ዱካናት ስራሕ ከምኡውን ናይ ምይይጥ ሰሌዳ 

ስእሊ ፣ እተፈላለየ ተመኩሮታት ስልጠና ንህብ ኢና።

ትምህርቲ

ንዓበይቲ ኣኼባታትን ናይ ቤት-ትምህርቲ ክፍልታትን 

መሳጥን መሃርን ኣቀራርባታት ንህብ ኢና። ኣድላዪ 

እንተ ኾይኑ እዞም ኣኼባታት ኣብ ሓደ ቴማ ወይ 

ጕዳይ ንምትኳር ክውዕል ይኽእል እዩ።

ግዳይ ናይ ጽልኢ ገበን ነይርካ ምስ ትኸዉን 
፣ ወይ ከምኡ ፍጻመ ምስ ትርኢ ፣ ጸብጻብ 
ኣቕርብ ፣ ከምኡዉን ሕጂ ሓገዝ ርኸብ።

ግዳይ ናይ ዓሌታዉነት ወይ ገበን 
ጽልኢ ኮንካዶ ትፈልጥ’ዶ?

በይንኻ ኣይኮንካን ዘለኻ።

SARI እንታይ እዩ?

Stand Against Racism & Inequality (SARI)  ኣብ 

ብሪስቶል ዝመደበሩ ትካል ግብረ-ሰናይ ኮይኑ ንግዳት 

ናይ ጽልኢ ገበን ኣብ መላእ ኣቮንን ሶመርሰትን ዝዀኑ 

ሰባት ዝድግፍ እዩ።

ንግዳያት ምስ ከይመርመርካ ብሕማቕ ምፍራድን 

ምጕዳል ፍትሕን ምእንቲ ክዋጽኡሉ ምስ ስምዒታውን 

ግብራውን ደገፍ ክንህቦም ካብ 1991 ኣትሒዝና 

ክንጽዕረ ጸኒሕና ኢና።
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ናይ ጽልኢ ገበን  እንታይ ኢዩ?
ብሰንኪ መን  ሙኻንካ  ፣ ንስቶም  መን ከም ዝዀንካ 

ዝሓስብዎ ፣ ወይ ኣብ ምንታይ  ከም እትኣምን  ኣብ 

ልዕሌኻ ዝኾነ ሰብ ዓመጸኛ ወይ ተጻባኢ ምስ ዝኸዉን ፣  

እዚ ናይ ጽልኢ ገበን ኢዩ። እዚ ከኣ ኣንጻር እቲ ሕጊ እዩ። 

ናይ ጽልኢ ገበናት ብሰንኪ እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ 

እዮም ፥

• ብሄር ወይ ዓሌት

• ስንክልና (እንተላይ ኣእምሮኣዊ ጥዕና)

• ጾታዊ ኣረኣእያ

• መንነት ናይ ጾታ

• ሃይማኖት ወይ እምነት

• ዕድመ

• ጾታ

ናይ ጽልኢ ገበን ሙዃኑ ብኸመይ ክፈልጥ 
እኽእል? 

ንዝኾኑ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም  ዘለው ምኽንያታት 

ግዳይ ከም ዝኾንካ ኮይኑ እንተ ተሰሚዑካ ፣ እዚ ናይ 

ጽልኢ ገበን ኢዩ። 

ልሙዳት ናይ ጽልኢ ገበናት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ ፥

• መጥቃዕቲ (ናይ ዝኾነ ዓይነት ፣ እንተላይ ጡፍ ምባል)።

• ጸርፊ (እንተላይ ሕማቕ ሽም ምጽዋዕ ፣ ጸርፊ ከምኡውን 

ምስ እንስሳታት ምምስሳል)።

• ጾታዊ ግፍዕን መጥቓዕትን።

• ምፍርራህ ፣ ምሽጋር፡ ምፍርራህ ፣ ውርደት ወይ ሕስረት።

• ብልሽውና ወይ ገበናዊ ጕድኣት ኣብ ንብረትካ እንተላይ 

ኣብ መንደቕ ስእሊ ምስኣል።

• ጽዩፍ ደብዳበታት ፣ ኢመይል ፣ ናይ ሞባይል መልእኽቲ ፣ 

ናይ ተሌፎን ደወል ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝለኣኽ 

መልእኽትታት።

ስለምንታይ እየ ንናይ ጽልኢ ገበን ጸብጻብ 
ክህብ ዘለኒ?
ናይ ጽልኢ ገበን ጸብጻብ ብምሃብ ፥

• ካብ ምግዳድ ክትዓግቶ ትኽእል ኢኻ።

• ንኻልኦት ካብ ምግጣም ትዓግቶ።

• በደለኛታት ኣብ ምልላይ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ።

• ማሕበረሰብካ ዝያዳ ዉሑስ ኣብ ምግባር ትሕግዝ። 

ግዳይ ናይ ጽልኢ ገበን ዝኾንኩ እንተ 
ተሰሚዑኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
ዋላ እውን ርግጸኛ እንተ ዘይኰንካ ፣ ኵሉ ግዜ 

ብዛዕባ ናይ ጽልኢ ገበን ጸብጻብ ክትህብ ኣለካ። ኣብ 

ታሕቲ ኣድራሻና ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። 

ሂይወትካ ኣብ ሓደጋ ምስ ዝህሉ ፣ ወይ ከቢድ 

ገበን ይፍጸም ምስ ዝህሉ ፣  ሕጂ ብ999 ናብ ፖሊስ 

ደዉል።

ነዚ ክትገብር ሓደጋ ምስ ዘይህልዎ ፣ ስእልታት ፣ 

ቪድዮታት ወይ ኣካላዊ መርትዖታት ክትእክብ ፈትን። 

እዚ ጸኒሑ ጠቓሚ ክኸውን ስለ ዝኽእል ፣ እቶም 

ፍጻሜታት ከጋጥሙ ከለዉ ብዝርዝር ጽሓፎም።

SARI ብኸመይ ክትሕግዝ ትኽእል? 

• ህጹጽ መልሲ ዝህብ ኣገልግሎት ተሌፎን ንህብ ፣  

ወትሩ ሓደ ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ ንክህሉ ። 

• ብሰንኪ ናይ ጽልኢ ገበን ዝመጽእ ውጥረትን ፍርህን 

በሰላን ንክትዋጽኣሉ ንምሕጋዝ ስምዒታዊ ደገፍ 

ክንህበካ ንኽእል ኢና።

• ምእንታኻ ምስ ካልኦት ትካላት ክንዓዪ ኢና ፣ 

ስጕምቲ ንኽወስዱ  ክንደፋፍኦም ንኽእል ኢና  ፣ 

እዋናዊ ሓበሬታ ክንህበካን እቲ ቅኑዕ ነገር  ከም 

ዝገብሩ ድማ ከነረጋግጽ ኢና።

• ምስ ጕዳይካ ንዝተሓሓዝ ሕጋዊ ጕዳያት 

ክንድግፈካ  ንኽእል ኢና።

• ብገለ ነገር ሕጉስ ምስ ዘይትኸዉን ፣ ኣንጻር ካልኦት 

ወኪላት  ጥርዓን ኣብ ምቕራብ  ክንሕግዘካ 

ንኽእል ኢና።

• ሓገዝ ከድልየካ ናብ ዝኽእል  ካልኦት 

ኣገልግሎታት  ክንልእከካ ንኽእል ኢና። 

 

 

 

ኣገልግሎት ጉዳይ ስራሕና ናጻን ምስጢራውን  ኢዩ ፣ 

ነቶም ኣብ Bristol, South Gloucestershire, Bath 

& North East Somerset, North Somerset 
ከምኡዉን Somerset ዘለዉ ግዳያት ናይ ጽልኢ ገበን 

ዝዀኑ ሰባት ክፉት ኢዩ።


