
ለጠፋ ሰው  
ሪፖርት ስለማድረግ

ለሚያውቁት የሆነ ሰው ማግኘት ካልቻሉ  
ከፖሊስ እርዳታ ስለማግኘት

ማግኘት ላልቻሉት ሰው ስለ ደህንነቱ የሚያሳስብዎት ከሆነ 
እንደጠፋና የጠፋው ሰው ‘ማን እንደሚባል በመጥቀስ’ 

ለአካባቢዎ ፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። 

አንድ ሰው እንደጠፋ ሪፖርት ለማድረግ 
24 ሰዓታት መጠበቅ የለብዎም። 

ለጠፋ ሰው ወዲያውኑ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። 

ፖሊስ ምን ማለት እንደሚችል

ፖሊስ ሊጠቀም የሚችለው አገላለጽ እንደ ‘ጥርጣሬ የሌለው 
መሰወር’ ወይም ‘ጥርጣሬ የሌለው ሞት’ ሊሆን ይችላል። እነዚህ 
አገላለጾች ማለት እርስዎ የሚፈልጉት ሰው አጠፋፉ በወንጀል ነክ 
ውጤት እንዳልሆነ ነው። ሰውየው የጠፋበትን ምክንያት የሚገልጽ 
ማስረጃ እስከሚገኝ ድረስ ለምን እንደጠፋ ሳይገለጽ ይቆያል።

የርስዎ ቪክቶሪያ ፖሊስ/VICTORIA 
POLICE

 ለጠፋ ሰው ሪፖርት የተደረገበት ቦታ የት እንደሆነ ካወቁ ወይም 
ስለጠፋው ሰው ማንኛውም መረጃ ካለዎት፣ ለወንጀል አስወጋጆች/
Crime Stoppers በስልክ ቁጥር 1800 333 000 መደወል።

 Victoria Police ያለክፍያ በነጻ የማህበረሰብ አገልግሎት 
ያቀርባል።

 Victoria Police እርዳታ በቀን 24 ሰዓታት በሳምንት ለሰባት 
ቀናት ያቀርባል።

 በቪክቶሪያ ውስጥ ፖሊስ ሰማያዊ የመለያ ልብስ ወይም ምልክት 
የሌለው ልብስ ያደርጋል።

 የማህበረሰብ አባላት ስለ አደጋ ወይም እርዳታ ሲፈልጉ ወደ ፖሊስ 
ጣቢያ መሄድ ይችላሉ። 

 Victoria Police አስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚዎችን ማቅረብ 
ይችላል።

 ለአካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አድራሻዎችና ተለፎን ቁጥሮች በድረገጽ 
www.police.vic.gov.au ላይ ማግኘት ይቻላል።

www.police.vic.gov.au



መቸ ነው ሰውየው ‘እንደጠፋ’ 
የሚታወቀው?

ሰውየው የጠፋው መቸ:

 ለፖሊስ ሪፖርት እንደተደረግና ያሉበት በማይታወቅበት ጊዜ፤ እና 

 የዚያ ሰው ደህንነት ወይም እንክብካቤ ላይ ፍርሃት በሚኖርበት ጊዜ። 

እንዴት ለጠፋ ሰው ሪፖርት እንደሚደረግ

ለጠፋ ሰው ሪፖርት ለማድረግ ወደ አካባቢዎ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አለብዎ።

የፖሊስ መኮነን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቃል: 

 የጠፋው ሰው ገጽታ ምን ይመስላል? 

 ሰውየው የሆነ ያልተለመደ ገጽታ አለውን?

 ለጠፋው ሰው በቅርቡ የተነሳው/ቺው ፎቶ አለዎትን?

 በመጨረሻ ጊዜ ሰውየው የታየበት ቦታና ጊዜ ወይም ስለ እሱ/ሷ የተሰማበት 
መቸ ነበር?

 የጠፋው ሰው ብዙ ጊዜ እየሄደ የሚጎበኘው ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ?

 ሰውየው የሆነ ጤና ችግሮች አሉበት ወይ ወይም የሆነ ህክምና ያስፈልገዋልን?

 ከሰውየው ጋር የሚቀራረቡ የዘመዶችና የጓደኞች ስምንና የስልክ ቁጥሮች 
ምንድ ናቸው?

 የጠፋው ሰው እንግሊዝኛ መናገር ይችላል ወይ? ሪፖርት ለማቅረብ እርዳታ 
ያስፈልግዎታልን?

ይህንን ሪፖርት በሚያደርጉበት ጊዜ ተግባራዊ ከሆነ ለርስዎ ተመሳሳይ 
የጾታ ፖሊስ መኮንን እንዲቀርብ መጠየቅ ይችላሉ። 

ፖሊስ የርስዎን ስምና አድራሻ ይጠይቃል ከዚያም ስለጠፋው ሰው ጉዳይ 
ማነጋገሩን ሊቀጥሉበት ይችላሉ። 

እንግሊዝኛ የመጀመሪያ ቋንቋዎት ካልሆነ፤ ይህንን ሪፖርት ለማካሄድ 
እንዲረዳዎ ፖሊስ በሙያ የተካነ የተለፎን አስተርጓሚ ሊያቀርብልዎት 
ይችላል። ይህ ያለክፍያ በነጻ የሚቀርብ አገልግሎት ነው። እንዲሁም 
የተለፎን አስተርጓሚ ሊረዳዎ የሚችለው ፖሊስ በተለይ ለሚያቀርባቸው 
ገለጻዎች እንዲረዳዎ ነው። እንዲሁም በአካል (ፊት-ለፊት) የሚቀርብ 
ባለሙያ አስተርጓሚ ካስፈለግዎ ሊቀርብ ይችላል፤ ይሁን እንጂ ይህ 
ለሁሉም አካላት ማለት ለፖሊስ፣ ለአስተርጓሚና ይህንን ሪፖርት 
ለሚያቀርብ ሰው ተስማሚ የሆነ ቀንና ሰዓት ቀደም ብሎ  
የሚቀናጅ አገልግሎት ነው።

የሆነ ሰው ስለመጥፋቱ ሪፖርት ለማድረግ 24 ሰዓታት መጠበቅ የለብዎም። ስለጠፋ ሰው ወዲያውኑ ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ። 


