
ዘመናዊ ባርነት እና ኮቪድ-19: ምን እንደሚፈለግ እና እንዴት እገዛን እንደሚያገኙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ስለ COVID-19 እና ስለ ዘመናዊ ባርነት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የኪው አር (QR) ኮድን ይከተሉ ወይም ይህን ድህረ-ገጽ ይጎብኙhttps://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid- 

19-support-for-victims-of-modern-slavery/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-modern-slavery 

ዘመናዊ ባርነት ጎጂና ድብቅ የሆነ ወንጀል እና እንዲሁም ተጠቂዎቹ ለብቻቸው የተገለሉና በ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ከእይታ የተደበቁ ሊሆኑ ይችላሉ 
ሆኖም ግን ለዘመናዊ ባርነት ተጠቂዎች የሚደረግ እገዛ አለ  

የዘመናዊ ባርነት ተጠቂ ሊሆን የሚችል ሰው አጋጥሞዎት ያውቃሉ? ዘመናዊ ባርነት እየተከናወነ መሆኑን ወይም ጭንቀትዎን ለማሳወቅ አይነቶችን እና ትርጓሜዎችን ሙሉ በሙሉ በሙሉ መረዳት አያስፈልግዎትም 

ዘመናዊ ባርነትን ከተጠራጠሩ በ 101 ላይ ፖሊስ ይደውሉ ፤ ወይም አስቸኳይ የሆነ የመጎዳት አዝማሚያ ከተፈጠረ 999 ጋር ይደውሉ በ 

0800 808 3733 ላይ ከደወሉ ሳልቬሽን አርሚ ሚስጥራዊ የ 24/7 የጥሪ እርዳታ መስመር ተጠቂ ሊሆኑ ለሚችሉ ሰለባዎች ድጋፍ ይለግሳል 
እንዲሁም ምክር ይሰጣል ፡፡ 

ዘመናዊው ባርነት ሕግ እ.ኤ.አ. በ 2015 የስታቲስቲክስ መመሪያ የሚገኙትን ድጋፎች 

እና እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ሙሉ ዝርዝሮችን ይሰጣል. 

የመጀመሪያ መልስ ሰጭዎች ብቻ ናቸው የጥቃት ሰለባዎችን ወደ ድጋፍ መላክ የሚችሉት 
የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪ ድርጅቶች እንደ ፖሊስ ፣ የአካባቢ ባለስልጣናት ፣ የእንግሊዝ 
ቪዛ እና ኢሚግሬሽን ፣ የድንበር ሀይል ፣ የኢሚግሬሽን አስፈፃሚ እና መንግስታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶችን(ኤን ጂ ኦ) ያጠቃልላል ፡፡ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጭ ካልሆኑ እንደ ፖሊስ ያሉ 
የመጀመሪያ ምላሽ ሰጪ ድርጅትን ማነጋገር ይችላሉ ወይም ለጠቅላላው የድርጅቶች 

ዝርዝር ለማግኘት የ QR ኮድን መጎብኘት ይችላሉ ፡፡ 

ለተጠቂዎች የሚሰጥ እርዳታ እና እገዛ አለ 

• ጎልማሶች ወደ ብሄራዊ ሪፈራል ሜካኒዝም ለመግባት ፈቃደታቸውን ከሰጡ በእንግሊዝ አገር 

ውስጥ ሙሉ በሙሉ ድጋፍን ማግኘት ይችላሉ. 

• ልጆች በአከባቢ ባለሥልጣናት በኩል ድጋፍ ይቀበላሉ ፡፡ ማንኛውም ተጠቂ ሊሆን የሚችል ልጅ  ወደ 
አካባቢያዊ የሕፃናት አገልግሎቶች በአፋጣኝ መቅረብ አለበት ፣ እናም ልጁ አንዴ የደህንነት ጥበቃ  

ከገባ በኋላ ወደ ብሔራዊ ሪፈራል ሜካኒስትር ሪፈራል መቅረብ አለበት ፡፡. 

የዘመናዊ ባርነት ምልክቶችን ለይተው ይመልከቱ 
የዘመናዊ ባርነት ተጠቂ ሰለባዎችን ለመለየት ፈታኝ ሊሆን ይችላል ሊሆኑ የሚችሉ ተጠቂዎችም 
ፈቃደኛ ላይሆኑ ወይም ወደ ፊት በመቅረብ ላይናገሩ ይችላሉ   
ለዚያ ነው የፊት መስመር ሰራተኞች የዘመናዊ የባሪያ ምልክት ምልክቶችን ፈልገው ማግኘትን አስፈላጊ 
የሚሆነው 

 
የዘመናዊ ባርነት ተጠቂ ሊሆን የሚችል ሰው ምናልባትም: 

• ሰዎች እንቅስቃሴዎቻቸውን እየተቆጣጠሩ ነው የሚል ምልክት ሊያሳዩ ይችላሉ 

•  ፍርሃት ወይም ጭንቀት ያሳያሉ 

• በቀጥታ ሲጠየቁ በምትኩ ሌሎች እንዲናገሩላቸው ይፈቅዳሉ 

•  የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ምልክት፣ ያልተስተካከሉ ወይም ያልታከሙ ቁስሎች ይታይባቸዋል 
• ፓስፖርት እና ሌላ የመጓጓዣ ሰነዶች እነሱ ዘንድ ሳይሆን በሌላ ሰው እጅ የተያዙ መሆናቸውን 

የሚያሳይ ምልክት ማየት 

• የራሳቸውን ገንዘብ ወይም የባንክ ሂሳብ ከራሳቸው ቁጥጥር ውጭ ከሆነ 

• ያለፍቃዳቸው መሥራት አለባቸው ብለው ያሚያምኑ ከሆነ 

• በራሳቸው ላይ ወይም በቤተሰቦቻቸው እና በሚወዱዋቸው ላይ የጥቃት ወይም የማስፈራራት 
የተጋለጡ ከሆነ 
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