
ንዝጠፍኣ  
ሪፖርቲ ምግባር

ዝኾነ ትፈልጦ ሰብ ም እንታን  
ክትረኽቦ እንተዘይኺእልካ ካብ  

ፖሊስ ሓገዝ ምርካብ

ንክትረኽቦ ዘይኻኣልኻ ሰብ ብዛዕባ ድሕንነት ዘተሃሳስበካ እንተኾይኑ 
ከምዝጠፍኣን ስም ነቲ ዝጠፍኣ ሰብ ‘መን ከምዝብሃል ብምግላጽ’ 

ንከባቢኻ ፖሊስ ሪፖርቲ ምግባር ትኽእል። 

ሓደ ሰብ ከምዝጠፍኣ ሪፖርቲ ንምግባር  
24 ሰዓታት ምጽባይ የብልኻን። 

ንዝጠፍኣ ሰብ ቐልጢፍኻ ሪፖርቲ ምግባር ትኽእል። 

ፖሊስ እንታይ ክብል ከምዝኽእል 

ፖሊስ ክጥቐመሉ ዝኽእል ኣገላልጻ ከም ‘ምጥርጣር ዘይብሉ 
ምጥፋእ’ ወይኻዓ ‘ጥርጣረ ብዘይብሉ ቅዝፈት/ሞት’ ክኸውን 
ይኽእል። እዞም ኣገላልጻ ማለት ትደልዩ ሰብ ኣጠፋፍኣ ብገበናዊ 
ኩነታ ከምዘይኾነ እዩ። እቲ ሰብ ንዝጥፈኣሉ ምክንያት ዝገልጽ 
መረዳእታ ክሳብ ዝርኸብ ንምንታይ ከምዝጠፍኣ  
ከይተገልጸ ይጸንሕ።

ናትኻ ቪክቶሪያ ፖሊስ/ VICTORIA 
POLICE

 ንዝጠፍኣ ሰብ ሪፖርቲ ዝተገበረሉ ቦታ ኣበይ ከምዝኾነ 
እንተፈሊጥኻ ወይኻዓ ብዛዕባ እቲ ዝጠፍኣ ሰብ ዝኾነ መረዳእታ 
እንተሃልዩካ፤ ንገበን ጠጠው መበሊ/Crime Stoppers 
ብስልኪ ቑፅሪ 1800 333 000 ምድዋል።

 Victoria Police ብዘይክፍሊት ብናፃ ንማሕበረሰብ 
ኣገልግሎት የዳልው እዩ።

 Victoria Police ሓገዝ ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓታት ኣብ  
ሰሙን ንሸውዓተ መዓልታት ግልጋሎት ይህብ።

 ኣብ ቪክቶሪያ ውሽጢ ፖሊስ ሰማያዊ ሕብረ ዘለዎ ናይ  
ሥራሕ መለለዩ ክዳን ወይኻዓ ምልክት ዘይብሉ ክዳን ይገብሩ።

 ናይ ማሕበረሰብ ኣባላት ብዛዕባ ሓደጋ ወይኻዓ ሓገዝ 
እንተደሊዮም ናብ ፖሊስ ጣቢያ ብምኻድ ሪፖርቲ  
ምግባር ይኽእሉ።

 ኣድላይ እንተኾይኑ Victoria Police ኣስተርጓማይ  
ምድላው ይኽእል። 

 ንከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኣድራሻታትን ተለፎን ቑፅሪታት  
ኣብ ዌብሳይቲ www.police.vic.gov.au ምርካብ  
ይኻኣል እዩ። 

www.police.vic.gov.au



መዓዝ እዩ እቲ ሰብ ‘ከምዝጠፍኣ’ 
ዝፍለጥ?

እቲ ሰብ ዝጠፍኦ መዓዝ ከምዝኾነ:

 ንፖሊስ ሪፖርቲ ክግበር እንከሎን እቲ ዘለዎ ቦታ ብዘይፍለጠሉ  
ግዘ፤ ከምኡ’ውን

 በቲ ሰብ ድሕነት ወይኻዓ ሓልየት ፍርሓት ኣብዝነብረሉ ግዘ

ንዝጠፍኣ ሰብ ብኸመይ ሪፖርቲ 
ከምዝግበር 

ንዝጠፍኣ ሰብ ሪፖርቲ ንምግባር ናብ ከባቢኻ ፖሊስ ጣቢያ ምኻድ ኣለካ።

ናይ ፖሊስ መኰንን በዚ ዝስዕብ ሕቶታት ይሓትት: 

 ናይቲ ዝጠፍኣ ሰብ ገጺ/መልኽእ እንታይ ይመስል? 

 በቲ ሰብ ዝኾነ ዘይተለምደ ገጽታ ኣለዎ‘ዶ? 

 ናይቲ ዝጠፍኣ ሰብ ናይ ቐረባ እዋን ፎቶግራፍ ኣለካ’ዶ?

 ኣብ መጨረስታ እዋን እቲ ሰብ ዝተረ ኣየሉ ቦታን ግዘ ወይኻዓ ብዛዕባ 
እቲ ሰብ ዳሕያ ዝተሰማኣሉ መዓዝ ኔሩ? 

 እቲ ዝተፍኣ ሰብ ብዙህ ግዘ እንዳኸደ ዝጉብንዮም ቦታታት ክነብሩ 
ይኽእሉ‘ዶ?

 እቲ ሰብ ዝኾነ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዎ’ድዮ ወይኻዓ ዝኾነ ፈውሲታት 
የድልዩ’ዶ?

 ምስቲ ሰብ ቕርበት ዘለዎም ኣዝማድን መሓዙት ስምን ናይ ስልኪ 
ቑፅሪታት እንታይ እዩ?

 እቲ ዝተፍኣ ሰብ እንግሊዝኛ ምዝራብ ይኽእል’ዶ?

ሪፖርቲ ንምግባር ሓገዝ ትደሊ’ዶ?

ነዙይ ሪፖርቲ ኣብትገብረሉ እዋን ኣድላይ እንተኾይኑ ምስናትኻ 
ተመሳሳሊ ጾታ ዘለዎ ፖሊስ መኰነን ንክዳለወልካ ምሕታት ትኽእል። 

ፖሊስ ንናትኻ ስምን ኣድራሻ ይሓትት ብድሕሪኡ’ድማ ብዛዕባ እቲ 
ዝተፍኣ ሰብ ጉዳይ ብቐጻላይ ምዝርራብ ትኽእል። 

እንግሊዝኛ ናይ መጀመሪያ ቛንቛኻ እንተዘይኾይኑ፤ እሞ ነዙይ 
ሪፖርቲ ንምኽያድ ምእንታን ክሕግዘኻ ፖሊስ ሞያ ዘለዎ ናይ ተለፎን 
ኣስተርጓማይ ከዳልወልኻ ይኽእል እዩ። እዚ ብዘይክፍሊት ብናፃ 
ዝዳለው ኣገልግሎት እዩ። ከምኡ’ውን ናይ ተለፎን ኣስተርጓማይ 
ክሕግዘኻ ዝኽእሎ ብፍላይ ፖሊስ ንዘዳልዎ መግለጺታት ንክርድኣኻ 
እዩ። ከምኡ’ውን ብኣካል (ገጽ-ንገጽ) ዝቐርብ ሞያ ዘለዎ ኣስተርጓማይ 
እንተደሊኻ ክዳለው ይኽእል፤ የግዳስ ንኩሎም ኣካላት ማለት ንፖሊስ፣ 
ንኣስተርጓማይን ነዙይ ሪፖርቲ ንዘቅርብ ሰብ ዚሰማማዕ መዓልቲን 
ሰዓት ቅድም ኣቢልኻ ዝዳለው ኣገልግሎት እዩ።

ዝኾነ ሰብ ብምጥፍኡ ሪፖርቲ ንምግባር 24 ሰዓታት ምጽባይ የብልኻን። ስለዝጠፍኣ ሰብ ቐልጢፍኻ ሪፖርቲ ምግባር ትኽእል። 


