
✔

✔

✔ ✔

✔

ለናንተ የሚሰጥ የድጋፉ እቅድለናንተ የሚሰጥ የድጋፉ እቅድ
Salvation Army (ሳልቨሽን አርሚ) የሚባል ድርጅት እርስዎን Salvation Army (ሳልቨሽን አርሚ) የሚባል ድርጅት እርስዎን 
ዘመናዊ ባርነት እና የስዎች ዝውውር ሰለባ ሊሆኑ ለሚችሉ ሰዎች ዘመናዊ ባርነት እና የስዎች ዝውውር ሰለባ ሊሆኑ ለሚችሉ ሰዎች 
የደኅንነት ድጋፍ ይሰጣል። ይህ ሲባል አንድ ሰው የማይፈልጓቸው የደኅንነት ድጋፍ ይሰጣል። ይህ ሲባል አንድ ሰው የማይፈልጓቸው 
ነገሮች እንዲያደርጉ በማስገደድ አስገዳጁ ለራሳቸው የሆነ ነገሮች እንዲያደርጉ በማስገደድ አስገዳጁ ለራሳቸው የሆነ 
ጥቅግም ለማግኘት የሰዎች ነጻነት ሲነጠቅ ማለት ይህ ነው።ጥቅግም ለማግኘት የሰዎች ነጻነት ሲነጠቅ ማለት ይህ ነው።

ወደ የእኛ ወደ የእኛ 
አገልግሎት አገልግሎት 
እንኳን በደህና እንኳን በደህና 
መጣችሁ።መጣችሁ።

የእርስዎ የእርስዎ 
ድጋፍ ድጋፍ 

ህይዎትዎን ወደፊት ህይዎትዎን ወደፊት 
ለመምራትለመምራት

የወደፊት የወደፊት 
ሕይወትዎሕይወትዎ

ከ Salvation Army (ሳልቨሽን 
አርሚ) የሚባል ድርጅት አንድ ሰው 
በስልክ ወይም አንዳንድ ግዜ ፊት ለፊት 
ያነጋግርዎታል።
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በአዲሱ መኖሪያ ቦታ ወይም አሁን 
በሚኖሩበት ቦታ የሚያስፈልግዎትን 
ድጋፍ ለማግኘት ከእርስዎ ጋር 
የግልየድጋፍ ሰራተኛ ጋር ይተዋወቃሉ። 

የእርዳታ ሰራተኛዎ እርስዎን ለመርዳት 
እንዲረዳቸው ስለእርስዎ ለማወቅ 
ይፈልጋል ፣ ስለ ደህንነትዎ ፣ ስለ 
ጤናዎ እና በአሁኑ ሰዓት በአደጋ 
እንዳይኖሩ ይጠይቃሉ ። 

22

ስለ አካላዊ እና ስለ 
አዕምራዊ የጤና ጥበቃ 
አገልግሎት እና ደህንነት። 

የገንዘብ እርዳታ እና ምክር።

የትራንስፖርት ወይም 
መጓጓዣ እርዳታ።

እርስዎን በማይገባ 
የተጠቀመባቸውን ሰዎች 
ለፍርድ እንዲቀርቡ 
ፓሊስን እንረዳለን።

የምክር አገልግሎት እና ኤሎች 
ህክምናዎችን መርዳት።

ወደ ሥራ ለማግኘት የሚረዱ 
አገናኞች እና ሥራ መፈልገን 
ጨምሮ እርዳታ የሚያገኙባቸው 
ቦታዎች ድሕረ ገጾች እና 
መረጃዎች እንሰጣችዋለን።

አንድ ሰው አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶች 
አስተርጉመው እንዲያስረድዋቸው 
፣ የተሰጦትን መረጃወች ምን 
እንደሚሉ በሚረዱትቋንቋ 

እንዲያስድረዋቸው እና የእንግሊዘኛ 
ቋንቋ እንዲማሩም ትምህርት 

የሚገኝበት ቦታ እንዲያስውቅዋችሁ።

ተግባራዊ እርዳታ መስጠት 
እና መምሪያ መስጠት።

ያልዎት የሕግ መብቶች 
እናሳውቃችዋለን እናም 
ድጋፍ እንሰጣለን።

ልጆት ካልዎት ወደ ትምህርት 
ቤት እንዲሄዱ የሚደረግ 
ድጋፍ እንሰጣለን።

ቅሬታዎች ማቅረብ ከፈለጉ 
እኛ እንረዳለን።

የቃላት ትርጉም እና የጽሑፍ 
ትርጉም አገልግሎት እንሰጣለን።

እርስዎን የሚያስፈልግዎት 
ስለ ማህበራዊ /ባህላዊ 
እና መንፈሳዊ ፍላጎቶች 
እንዲያገኙ እንረዳለን።

ስለ ወደፊት የሂወትዎ ጉዳይ 
እቅድ ለማውጣት እንረዳለን።

የሚኖርበት ቦታ ደህንነት 
የተሟላ መሆኑን እናረጋግጣለን 
እንዲሆን እንረዳለን።

ለኣርስዎ የሚረዱ መረጃዎችለኣርስዎ የሚረዱ መረጃዎች

ከጊዜ በኋላም አሁንም በእንዳንድ ነገሮች ላይ እገዛ ልያስፈልጎት ይችላል። 
እናም አሁንም ልንረዳዎ እንችላለን እናም ተጨማሪ እርዳታ ለማግኘት ከማን 
ጋር መገናነት እንዳለብዎ እና እንዴት መገናኘት እንደሚችሉም መረጃዎች እና 
የድሕረ ገጽ አድራሻዎችም እንሰጥዎታለን።

ይህ ሁኔታ እርስዎን ደርሶቦት እንዳይሆኑ የሚያሳዩን ምልክቶች አሉ። የእግሊዝ ሃገር መንግሥት 
National Referral Mechanism (NRM). (ብሔራዊ ሪፈራል ሜካኒዝም) (ነ.ረ.መ) 
የብሄራዊ ወደ አገግሎት የሚሰጥ ማስተላለፍ ተብሎ የሚጠራው በኩል ለሚያገኙት ድጋር ይከፍላል። 
የዘመናዊ ባርነት ሰለባ ተጠቂ ልትሆኑ እንደሚችሉ ወስኗል። Salvation Army (ሳልቨሽን አርሚ) 
የሚባል ድርጅት እርስዎን ሊረዳዎት ይችላል።  
ይህ በራሪ ወረቀት ምን ማግኘት እንደሚችሉ እና ይህ የሚሰጠው እርዳታ እንዴትት 
እንደሚሰራ ይነግርዎታል።

*እርስዎን የሚፈልጉ ላይ በመመስረት 
የሚያገኙትን ድጋፍ ለመምራት እና 
ለመከታተል የእርስዎ ድጋፍ እቅድ ለእርስዎ 
ልዩ እቅድ ነው። በትክክለኛው ጊዜ 
የበለጠ ገለልተኛ እድንሆን እንድንተወን 
የሚረዳዎትን እቅድ ያካትታል። እርስዎ 
ሲተዎት የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ዝግጁ 
መሆኑን እንድናረጋግጥ ይረዳናል። ይህ 
የመኖሪያ ቦታን ያካትታል። እቅድዎን 
በተግባር ውስጥ ገብቶ እየተሳካ መሆኑን 
ለማረጋገጥ ከእርስዎ ጋር በመገናኘት 
እንገመግማለን።ለእርስዎን ምንም ነገር 
የሚቀይር ወይ የተቀየረ ነገር ካለ እባክዎን 
ያሳውቁን። ከዚያ የእርስዎን ልዩ እቅድ 
መለወጥ እንችላለን ፣ ስለዚህ አሁንም 
ፍላጎትዎን ያሟላ መሆኑን እናረጋግጣለን።

እነዚህ  እነዚህ  
የእርስዎ የእርስዎ 
መብቶች መብቶች 
ናቸው !ናቸው !

እንዴት እንዴት 
ይሰማዎታል?ይሰማዎታል?

ደህንነት ደህንነት 
የተማላ የተማላ 

ነው ወይ?ነው ወይ?
ወዲያውኑ ምን ወዲያውኑ ምን 

ዓይነት ድጋፍ ዓይነት ድጋፍ 
ይፈልጋሉ?ይፈልጋሉ?

የግለሰባዊ ድጋፍ እቅድዎን ለማዘጋጀት የእርሶው ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛ 
ከእርስዎ ጋር በመገናኘት ይህንን ለማዘጋጀት አብሮ ይሠራል።*
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ይህንን ለማስተርዳደር የእርዳታ ሠራተናዎ ከእርስዎ 
ጋር ይገናኛዋል ወይም አዘውትሮ ያነጋግረዎታል። 

44 የእርዳታ ሰራተኛዎ እኛን ከምንሰጠው እርዳታ 
ካበቃ በኋላ እና በህይወትዎ የሚቀጥሉትን 
እርምጃዎችን ሲወስዱ ምን እደሚሆኑ 
ለመወያየት እና ለመወሰን ከእርስዎ ጋር 
የድጋፍ እቅድዎን ይገመግማል።

55

ከ NRM (ኤንኣርኤም) ደብዳቤ ይደርስዎታል። እርስዎ በእርግጠኝነት 
የዘመናዊ ባርነት ሰለባ እንደነበሩ ለመወሰን በቂ መረጃ ካለ ደብዳቤው 
ይነግርዎታል።

ተንቀሳቅሰው ገለልተኛ ሆነው ወይም ራስዎን ችለው እንዲኖሩ ወይም 
ለመኖር የሚችሉበትን ትክክለኛ ጊዜ እስኪያገኙ ድረስ እንደግፋለን።
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ወደ ራስዎን ችለዎ ለመኖር ደረጃ ሲቃረቡ 
የድጋፍ ሰጪዎ ሰራተኛ እርስዎ ጋር በመገናኘት 
ሁሉም ነገሮች በደንብ እንደተስተዳደሮሎት 
ያረጋግጣሉ፣ ነገሮች በቦታው ላይ እናሉን 
ማጣራቱን እና እርዳታ መስጠቱም ይቀጥላሉ።
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እኔት ናቹሁ።እኔት ናቹሁ።

አስፈላጊ አስፈላጊ 
የሆነ መረጃየሆነ መረጃ

የሚያስፈልጋችሁ የሚያስፈልጋችሁ 
እርድታ እርድታ 

እየተሰጣችሁ እየተሰጣችሁ 
ነው ወይ?ነው ወይ?

ሕይወትዎ ሕይወትዎ 
ወደፊት ወደፊት 

ለመምራት ለመምራት 
ለመቀጠተል ዝግጁ ለመቀጠተል ዝግጁ 

ነዎት ወይ ?ነዎት ወይ ?

የድጋፍ እቀድዎ የድጋፍ እቀድዎ 
አሁንም ለእርስዎ አሁንም ለእርስዎ 

ይሠራል ወይ ?ይሠራል ወይ ?

ሕይወትዎ ወደፊት ሕይወትዎ ወደፊት 
ለመምራት ለመቀጠል ለመምራት ለመቀጠል 

በእቅድዎ ውስጥ በእቅድዎ ውስጥ 
ያሉት ሁሉም ነገሮች ያሉት ሁሉም ነገሮች 
ዝግጁ ናቸው ወይ ?ዝግጁ ናቸው ወይ ?

 

 NRM (ኤንኣርኤም) 
የዘመናዊ ባርነት ሰለባ 

መሆንዎን የሚወስን ክፍል 
በቂ መረጃ ካለው ለ NRM 
(ኤንኣርኤም ) ተጨማሪ ሌላ 
45 ቀናት ያህል ብዙ ድጋፍ 
ልንሰጥዎ እንችላለን። 

 
NRM 

(ኤንኣርኤም) ስለ 
እርስዎ የሚመለከት ጉዳይ 
የዘመናዊ ባርነት ሰለባ ጉዳተኛ 
መሆንዎን የሚወስን በቂ 
መረጃም ከሌለው ሌላ ዘጠን 
ቀናት ብዙ ድጋፍ ልንሰጥውዎ 

እንችላለን።
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