
ሁሉም የመምረጥ 
መብት አለው።

WORKING TO ABOLISH SLAVERY 

ቤተሰቦቼን እንዳላበሳጭ ፈርቼ ነበር፣ ለወንድ 

ጉዳኛዬን እንደማይፈቅዱ አውቄአለሁ፣ ነገር ግን 

ባህር ማዶ ሄጄ አይቼው የማላውቀውን ሰው አግቢ 

ይሉኛል ብዬ በጭራሽ አላሰብኩም ነበር። ከጋብቻው 

ሌላ ምንም ምርጫ እንደሌለኝ እንዲሰማኝ 

አድርገውኛል።

የስልክ ቁጥር:
(+61 2) 9514 8115

ኢሜል: 
antislavery@uts.edu.au

Facebook:
facebook.com/AntiSlaveryOz

ድረገጽ: 
antislavery.org.au
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ምን እየተካሄደ እንደሆነ ስገነዘብ ድጋፍ ሰጪ 

አገልግሎቶችን ተገናኘሁ፣ ስለሆነም የአይሮፕላን 

ማረፊያ ጥበቃ (Airport Watch) መዝገብ 

ውስጥ ተጻፍኩ፣ ስለሆነም፣ አውስትራሊያን 

ለቅቄ እንዳልሄድ ተደረገ። በተጨማሪም ደህንነቱ 

የተጠበቀ ቤት እንዲዘጋጅልኝና ከህግ ጥበቃ የነፃ 

ሕጋዊ ምክር እንዳገኝ ረዱኝ።

በአውስትራሊያ አስገድዶ 
ጋብቻ መፈጸም ወንጀል ነው።



ሁሉም የሚያገባውን የመምረጥ መብት አለው፣ 

ስለሆነም አንድን ግለሰብ ያለውዴታው እንዲያገባ/

እንድታገባ ማስገደድ ሕገወጥ ነው። አንዳንድ ጊዜ 

የአካል ወይም የስነልቦና ግፊት በማድረግ ግለሰብን 

አስገድዶ እንዲያገባ/እንድታገባ ማድረግ ይቻላል። 

የአውስትራሊያ የባርነት ተከላካይ (Anti-Slavery 
Australia) ነፃና ሚስጢራዊ በሆነ መልኩ ህጋዊ 

የሆነ ምክርና ወደ ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች ይላካሉ። 

ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ወይም እርዳታ  
ካስፈለግዎት እባክዎን ያነጋግሩን። 

የአውስትራሊያ የባርነት ተከላካይ  
(Anti-Slavery Australia)
ስልክ ቁጥር፡ (+61 2) 9514 8115
ኢሜል፡ antislavery@uts.edu.au
facebook.com/AntiSlaveryOz

ድረገጽ: antislavery.org.au

እርስዎ፣ ወይም ሌላ የሚያውቁት ሰው ያለውዴታ 

እንዲያገባ/እንድታገባ ተደርጎ ከሆነ፣ ወይም 

ያለውዴታ በተፈጸመ ጋብቻ ወስጥ ከሆኑ፣ ሊረዱዎ 

የሚችሉ ድርጅቶች አሉ። 

ተጨማሪ መረጃ ወይም ነፃና ሚስጢራዊ በሆነ ሕጋዊ 

እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን የአውስትራሊያ የባርነት 

ተከላካይ (Anti-Slavery Australia) በስክ ቁጥር 
(+61 2) 9514 8115 ያነጋግሩ።

ለአስቸኳይ እርዳታ፣ አሁን አደጋ ከደረሰብዎ  

ወይም በሁከት ችግር ፍርሃት ሲያጋጥምዎት  

በሶስት ዜሮ 000 ይደውሉ። 

የግዳጅ ጋብቻ ሊፈጸም ይችላል ብለው ካሰቡ 

የአውስትራሊያን ፌደራል ፖሊስ በስልክ ቁጥር 

 131 237 (131 AFP) ያነጋግሩ። 

እንደ ወጣት ወንድ መሆኔ ለእንደዚህ አይነቱ ጉዳይ 

ተገድጃለሁ ብል ማንም አላመነኝ። የአባቴን የንግድ 

ጓደኛ ሴት ልጅ ተገድጄ እንዳገባ እስከተደረግሁበት 

ጊዜ ድረስ ይህ ይሆናል ብዬ አላስብም ነበር።

የግዳጅ ጋብቻ ምንድ ነው?
ብቻዎን አይደሉም። እርዳታ 

ማግኘት ይችላሉ!

ቤተሰቦቼ የቤተሰባችን የንግድ ፍላጎት እንዲሻሻል 

ሲሉ ያለውዴታዬ እንዳጋባ አስገድደውኛል። 

እርዳታ ከየት ማግኘት እንደምችል ባውቅ ኖሮ 

ለሶስት ዓመት የደረሰብኝን መደበርና የገንዝብ 

ችግር ማስወገድ እችል ነበር።

ነፃና ሚስጢራዊ የሆነ  
ሕጋዊ ምክር እንዲያገኙ 
ልንረዳዎት እንችላለን።


