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እዚህ
ነን
ለእርሶ 

ውድ ነዋሪዎች፣ 

እርስዎ እና ቤተሰቦችዎ ጤንነታቸው ደኅና ሆነው እንደቀሩ ተስፋ 
አደርጋለሁ። በአሁኑ ሰዓት ያለንበት ጊዜ በጣም ከባድ የሆነ ጊዜ 
ነው እናም ይህ ለእኛም እዚ ምክር ቤት የምንገኝ ሳይቀር ከባድ ነው። 
ይህ COVID-19 (ኮቪድ  - 19) ለእርስዎ የምንሰጠቅ አገልግሎቶች 
እንዴት እንደምንሰጥበት እያንዳንዱን ገጽ ፈትኗል ነገር ግን በቤትዎ 
እና በንብረትዎ ደህንነት ላይ ደህና መሆንዎን ማረጋገጣችን ለመቀጠል 
በመቻላችን ኩራት ይሰማናል። የመኖሪያ ቤት ሥራ አስካያጆች ወጥተው 
ተፈታታኝ ሁኒዎች ቢኖሩም የ Lambeth (ላምበዝ) የመኖሪያ ቤቶች 
አገግሎቶች መኖራቸው እያረጋገጡ ቆይተዋል። ይህ ሊሳካ የቻለበት 
ምክንያት አንዱ እናንተ ነዋሪዎቻችን ከእናንተ ካገኘነው ድጋፍ ይህ 
እንዲሳካ ረድተዋል። 

ይህ የውረርሽን ሁኔታ ወድፊት እየገፋን ስንሄድ በዚህ ቀውስ ውስጥ 
ሁሉ ይበልጥ ጠንካራ የነብሩትን የአከባቢያችን ማህበረስቦች በተጨማሪ 
ጥንካሬ ባለበት መንገድ ስራችን እንዲንሰራ እና ከናንተ ያለን ግንኙነትም 
እንዲያጠነክረው ረድቶናል። ማህበረተስቦቻችን ናቸው Lambeth 
(ላምበዝን) ማን መሆኑን የሚያደርገው እና እኔ የእናንተ መሪ አባል 
ሆኚው መስራቴ በጣጅም ኩራት ይሰማኛል፣ እናም ለወደፊት 
በኢዝህ መሰረት ስራችን ለመገንባት ሞኞቴ በጣም ከፍተኛ ነው። 

ደህንነትዎን ይጠብቁ ምርጥ ምኞት እመኝላችዋለሁ 
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መኖሪያ ቤት ለሌላቸው)
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የነዋሪዎቻችን ደህንነት እና ቆዋሚ ኑሮ መኖራችን የኛ ቅድሚያ የምንሰጠው ዋና ስራችን እና 
ኃላፊነት ነው፣ እናም ይህ በራሪ ጽሑፍ በአሁኑ ጊዜ ያሉት ሁኔታች ያስቀመጥናቸው ምክሮች እና 
ድጋፎች አንድ ላይ ያሰባስባል።

Neighbourhood Housing Offices 
(ነይበርሁድ ሃውዚን ኦፊስ) የጎረቤቶች 

የመኖሪያ ቤቶች ቤት ጽሕፈት) በአሁኑ ሰዓት 
ዝግ ነው።
የእርስዎ Housing Office (ሃዚን ኦፊስ) 
ቤት ጽሕፈት ለሕዝብ ዝግ ነው፣ ነገር ግን 
ሰራተኞቻን ለእርስዎ ለመርዳት ዝጉ ናቸው። 
ማንኛውንም የተከራይ አከራይ አያያዝ ምክር 
ወይም ድጋፍ ከፈለጉ እባክዎን በሚቀጥለው 
ስልክ ቁጥር አድርጋችኑ 020 7926 6000 
ተገናኙን።

Estate Parking (ኢስተይት 
ፓርኪን) የነዋሪዎች የመኪና 

ማቆሚያ መኖሪያ ቤቶች አከባቢዎ ላያ 
የሚገኙ ገደቦች አሁንም እንደታገዱ ናቸው።
ክልከላውን እንደገና ስናስትዋውቅ 
ተሽከርካሪዎች ያለፍቃድ ወይም በአሁኑ ባልው 
ሁኔታ ፍቃድ ማስወጣት ያልቻሉ ለሁለት 
ሳምንት ያህል የእፎይታ ጊዜ ይሰጥባቸዋል።  
ለተሽከርካሪው ባለቤት ፍቃድ ለመግዛት 
ወይም ተስከርካሪውን ከጣቢያው ለማስወገድ 
ጊዜ በመስጠት የማስጠንቀቂያ ማሳሰቢያ 
ይሰጣል። የፍቃድ እና የግብኝዎች ፈቃድን 
ለመስጠት ወደ በኢንተርነት ላይ የማግኘት 
ስሮኣት እንሸጋገራለን። ስለዚህ የበለጠ ዝርዝር 
መረጃ ለማግኘት በ lambeth.gov.uk በጊዜው 
ላይ ይገኛል። 

ማሳደስ እና ጥገና
መኖሪያ ቤትዎ ለመኖር ምቹ፣ ምቃት እና 
ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ሊሆን ይገባል። ቀደም 
ሲል እንደሚያውቁት፣ Lambeth (ላምበዝ) 
ላለፉ ሶስት ወሮች ለሚያቀርቧቸው ጥገናዎች 
ቅድሚያ ያላቸው ነገሮች ቅድሚያ በመስጠ 
ሥራቸው ሲሰሩ ቆይተዋል፣ በመጋቢት ወር 
አጋም ሸምሮ ከተከናወኑት ሥራዎች 80% 
በላይ ስራቸው እንዲሰሩ ችለዋል። በቤቶችዎ 
ውስጥ የምንሰራቸውን ሥራዎች  

የሚጨምሩ የሥራ ትዕዛዞችን ከፍ ለማድረግ 
ከ 1 ሰኒው ወር ጀምሮ የእውቅያ ማዕከላችንን 
አዝዘናል።  እነዚህ ጥገናዎች የጎርፍ 
መጥለቅለቅ ለሚያስከትሉ የማይታወቁ 
ፍሰቶች፣ የውሃ መጥለቅለቅ የጎፍ መጥለቅለቅ፣ 
በንብረትዎ ውስጥ ብቸኛ መፀዳጃ በሚሆንበት 
ጊዜ የታገዱ መጸዳጃ ቤቶች ከእንግዲህ 
አይገደቡም። የካርቦን ሞኖክሳይድ ማንቀያ 
ደወሎች፣ የማሞቂያ አጠቃላይ መጥፋት፣ 
ከፍተኞች ማንሳት እና ለጋራ መተላለፊያ 
አጠቃላይ የመባት መጥፋት - ግን አሁን 
የሚዛመዱ ጥገናዎች ያጠቃልላል: 
• glazing (ግለይዚን) የመስተዋት ጥገና 
• ትማምሽ ነጠብጣብ ውሃ መፍሰስ 
• ጉድለት ያለበት ጉድጓዶች፣ የገላ መታጠቢያ 
ገንዳዎች እና ጉድለት ያላቸው ኤሌክቲርክዎች 
• የእንጨት ጣውላ መሬት ያለበት ቤት ጥገና 
• የጣሪያ ምርመራዎች 

ወደ ቤትዎ የሚገቡ ኦፐሬተሮች (ሰራተኞች) 
ከመምጣታቸው በፊት ሊያሳውቁዎት ይገባል፣ 
ወደ ቤትዎ ሲመጡም ደህንነቱ የተጠበቀ ርቀት 
እንዲጠብቁ እና የንፅህና አጠባበ ሂደቶችን 
መከተል አለባቸው።

ቀጥተኛ አደጋን ለማስተካከል ካልሆነ በስተቀር 
በቤት ውስጥ በሚገለሉ ወይም ግለሰቡ 
የሚጠበቅበት በማንኛውም ቤት ውስጥ 
መከናወን የለበትም። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ 
ፊት ለፊት መገናኘትም ለማስቀረት ቅድመ 
ዝግጅቶች መደር አለባቸው፣ ለምሳሌ በሩን 
ሲመልሱ። ኦፐሬተሮች (ሰራተኞች) ተገቢው 
PPE (ፒ.ፒ.ኢ) የሚለብስ እና በደህንነት 
እንዴት መሥራት እንደሚቻል ላይ የቅርብ 
ጊዜ መምሪኣይን ወቅታዊ ያደርገዋል። 
 

የውጥ ጥገና እና አገግሎቶች። 
እና ደግሞ በኮንትራት ውስጥ ያሉት ሰራተኞች 
የውጭ ጥገና ሥራዎች መስራታቸውን 
እንዲቀጥሉ እንተብቃለን። ይህንን ሥራ 
የሚያከናውን ኦፐሬተሮች (ሰራተኞች) 
መንግስት በሰጣቸው መምርያዎች ተከትለው 
ማንኛውም ሥራ በአስተማማኝ ሁኔታ 
መከናውኑን ለማረጋገጥ በጥንቃቄ በተሞላበት 
ሁኔታ መሥራት መምርያን እንዲከተሉ 
ያረጋግጣሉ። 

የጋዝ ደህንነት ማረጋገጫዎች 
በየዓመቱ ሰቆች ይሞታሉ ወይም አንዳዶቹ 
ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ይገባሉ፣ ይህ ሊሆን 
የሚችለው በትክክል ባልተጠበቀ የጋዝ 
መሣሪያዎች በመጠቀም በሚደር አደጋ 
ምክንያት ነው።

ይህ እንዳይሆን ለመከላከል እንደ ዓመታዊ 
የጋዝ ደህንነት ፍተሻዎች በሕጋዊ የደህንነት 
ግዴታዎች ለመገዛት ሁሉንም ጥረግ 
እናደርጋለን። በአሁኒ ሰዓት እርስዎን እንዲገለሉ 
የተጠየቁ ከሆነ ባለው የቫይረስ ሁኔታ 
ምክንያት፣ ስለ ጋዝ ደህንነት ፍተሻ ለማድረግ 
ቀጠሮ የተሰጦት ከሆነ፣ ከእኛ ጋር ተገናኝተው 
ይህ በአሁኑ ሰዓት መደረግ እንደማይቻል 
እንዲያሳውቁን እና፣ እሶውን የሚገለሉት 
ጊዜ ካለቀ በኋላ ምርመራው እንዲካሄድ 
ለማስተካከል ከእና ጋር ተገናኝተው ቀጠሮ 
ያዙ።

በአሁኑ ሰዓት ከሰው ርቀው እንዲኖሩ 
ከሆነ ሁኔታዎ፣ የሚከላከሉ ከሆነ፣ እኛ ጋዝ 
የሚጠቀሙበት መሳሪው ዓይነት፣ ያለፈው 
የጋዝ ፍተሻ እና ቀን ያሉ ነገሮች ከግምት 
ውስጥ በማስገባ የቀረበው አደጋ ሚዛን ውስጥ 
እናስገበዋለን። በአንዳንድ ሁኔታዎች አሁንም 
ይህ ምናልባት የጋዝ ደህንነት ፍተሻው አሁንም 
መቀጠል አለበት ብለን ልንስወስን እንችላለን። 
በእንደዚህ ዓይነት ሁነኢታ ፊት ለፊት 
መገናኘትን ለማስቀረት ቅድመ ዝግጅቶች 
መደርግ አለባቸው፣ ለምሳሌ በሩን ሲመልሱ።

አግባብ የሆነ የ PPE (ፒ.ፒ.ኢ) ን በልበስን 
በአስተማኣማኝ ሁኔታ ለመስራት ኦፐረተር 
(ሰራተኛው) ወቅታዊ መመሪያን ወቅታዊ 
ያደርገዋል። 

ጋዝ የሚሸት ከሆነ ወይም ለመገልገያዎ ደህንነት 
ስጋት ካለብዎት ለድንገተኛ አደጋ አገግሎት 
ሰጭው አገልግሎት በሚቀጥለው ስልክ ቁጥር 
በአስቸክዋ ደውሉ 0800 111 999፣ የጋዝ 
ደንገተኛ አቅራቢ ወይም የተመዘገበ የጋዝ 
መሃንዲስ እስኪገኝ እና ምክር እስኪያገኙ 

http://lambeth.gov.uk


ድረስ መሳሪያዎቹን ያጥፉ። መሳሪያዎቹ 
ለመጠቀም ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን 
እስከሚያረጋግጡ ድረስ።  

የመኖሪያ ቤት ደህንነት 
ለእኛ የሕንፃዎችን ደህንነት ማረጋገጥ ተቀዳሚ 
ተግባራችን እንደሆነ ግል ሆነናል። የእሳት 
አደጋ ስጋት ምዝናዎች እና ሁሉም የጋራ 
መሰብሰቢያ ስፍራዎች የጤና እና ደህንነት 
ፍተሻዎች በቁል ጊዜ በሙሉ በመጠል 
ላይ ናቸው። እርስዎ በሚኖሩባቸው የጋራ 
አከባቢዎች ውስጥ እቃዎችን እንዲያወቅዱ 
ከተጠየቁ እባክዎ ለእርስዎ እና ለሌሎች 
ነዋሪዎች ለመቀነስ ስለሆነ ይተባበሩ።.

ወደ ሌላ ቤት ለመቀየር የሚፈልጉ ተካራዮች 
ምክር ቤቱ  Council (ካውንስል) ይህ የ 
Choice Based Lettings (ቾይዝ በይዝድ 
ለቲንግ) ምርጫን መሠረት ቤት መከራየት 
አገግሎት እንደገና ጀምረዋል፣ እናም ይህ 
ሲደረግ በጥብቅ ማህበራዊ የርቀት መመሪያዎች 
ውስጥ እይታዎችን እያከናወነ ነው። እንደ 
ማህበራዊ ልውውጥ በጣም ሩቅ የድንበር 
አቅርቦት እንደመፈልግዎ መጠን እነ የጋር 
ልውውጥ ያሉ ሌሎች መልሶ ማቋቋም 
አማራጮን ግብምት ውስጥ ማሰገባት አለቦት። 
ወደ አማራጭ መኖርያ ቤት ለመዘዋወር  

ለመመዝገብ ከፈለጉ ወይም ከምልሶ 
ማግነትዎ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ካልዎት 
እባክዎን በአቅራቢያዎው በሚኖርያ ቤት 
ሀለፊን Neighbourhood Housing 
Officer (ነይበርሁድ ሃውዚን ኦፊስ) 
በአከባቢ የሚገኘው ቤት ጽሕፈት 
በሚቀጥለው ስልቅ ቁጥር 020 7926 6000.
ደውለው ይገናኙን። 

ለተካራዮች የሜት ኪራይ እርዳታ  

በዚህ ጊዜ ኪራይ መክፈልዎን እና ሁሉንም የተካራይ አከራው ዎልዎን ውል ማክበርዎን 
መቀጠል አለብዎት፣ ነገር ግን ቡዙ ሰዎች የገንዘብ ችግሮች እያጋጠማቸው መሆናቸውን 
እናውቃለን። የቤት ኪራይ የሚያስተዳድሩ ሰራተቾን ቡድናችን ይህንን እንዴት ማቀናበር 
እንደሚችሉ አንድ - ለአንድ መክር እና መምሪያ ሊሰጥዎ ይችላሉ። 

በተጨማሪም እንዲሁ በድር ጣቢያችን ላይ ጠቃሚ መረጃ አለን። www.lambeth.gov.uk 
ይህ እርስዎ በሚሰታቸው ጥቅሞች ላይ ዝርዝሮችን፣

ብቁ ሊሆኑባቸው በሚችሏቸው አዳዲስ የመንግስት ፓኬጅች ላይ መረጃ ወይም የገንዘብ 
አያያዝ ዕቅዶችን ሊያካትት ይችላል። በ 020 7926 8790 በመደወል የገንዝ ችግር ሊኖርብዎ 
ይችላል ብለው ካሰቡ እባክዎን እኛን ጋር መበገናኘት ያነጋግሩን። 

ስለ የሚኖርበት ቤት የመንጠቅ ወይም መወሰድ የሚመለከቱት ጉዳዮች በሙሉ እስከ ነሐሴ 
26 ድረስ ታግተዋል። ይህ በአሁኑ ጊዜ በሲስተሙ ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ወይም ወደዚያ 
የሚገቡ ጉዳዮች አንስ ሰው ሊወጣበት ወደሚችልበት ደረጃ ላይ መድረስ አይችልም ማለት 
ነው። ይህ ማለት ለማንኛውም አዲስ ማዘዣዎ ማመልከት አንችልም ማለት ነው፣ እንዲሁም 
በ COVID-19 (ኮቪድ-19) ምክንያት የተሰረዙ ማባበያዎችን ለሌላ ጊዜ ማስያዝ አንችልም 
ማለት ነው። 

በባለቤትነት ጉዳዮች ጉዳይ፣ አሁንም በፍርድ ቤት ውስጥ በተዘረዘሩትን ትጉዳዮች መቀጠል 
አንችላለን፣ እናም በማንኛውም አዲስ ማመልከቻዎች በኩል መላክ እንችላለን። 

ከየኪራይ ቡዱኖቻችንን ለመነጋገር በካውንስሉ ድርጣቢያ በኩል የተዳሰሰውን የቀጥታ 
ውይይት‘live chat’ ‘ላይፍ ቻት’ ይጠቀሙ፡  
www.lambeth.gov.uk/council-tenants-and-homeowners.

የቤት ጊራይ ዕዳ ምን ያህል መሆኑን ማወቅ ከፈልጉ በቴክስት አድርገው BAL (ባል) ብለው 
መልእክት ከጻፉ ለ 0780 000 6116. ስልክ ቁጥሩ የ ሂሳባቹ ቁጥር በማስገባት ውጤቱ 
ሊነግራችሁ ይችላል። 

http://www.lambeth.gov.uk
http://www.lambeth.gov.uk/council-tenants-and-homeowners.
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ከእና ሊሰጥ የሚችለው 
እርዳታ እና እገዛ 

ስለ ገንዘብ ነክ ሁኔታዎ ከተጨነቁ ወይም ቤት አልባ ቢሆኑ ድጋር ይገኛል። 

ጥቅማጥሞችን የሚጠይቁ ከሆነ ወይም 
የገንዘብ ችግር እያጋጠሙዎት ከሆነ ምክር 
ቤቱ ሊረዳዎ ይችላል። 

• ይህ የ Emergency Support Scheme 
(ኢመርጀንሲ ሳፖርት ስኪም) የአደጋ 
ጊዜ ድጋፍ መርሃግብሩ ችግር ወይም 
ድንገተኛ ችግር ላጋጠማቸው ቤተሰቦች 
ምግብ፣ ነዳጅ፣ የሜት እቃ እና የነጭ 
እቃ ድጋ መስጠት ይችላሉ። 

• Discretionary Housing Payments 
(ዲስክረሽናሪ ሃውዚን ፐይመንት) 
የግዴታ የቢት ክፍያ ከፍያዎች ሙሉ 
ውጪን የማይሸፍኑበት ጊዜ የቢት ኪራይ 
ክፍያን ለማካስካስ ሊረዳ ይችላል።  

• Council Tax Support (ካውንስል 
ታክስ ሳፖርት) ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 
ሰዎች የካንስል የግብር ሂሳብን ለመቀነስ 
የካውንስል ግብር ድጋፍን ሊረዳ 
ይችላል። 

• ይህ ለየት ያለ Discretionary Council 
Tax (ዲስክረሽናሪ ካውንስል ታክስ) 
የገንዘብ ችግር ላጋጠማቸው ሰዎች 
የግለኝነት ምክር ቤት የግብር ድጋፍ 
ችግር መርሃ ግብር አለ።. 

• በኮሮና ቫይረስ የተጎዱ እና የቤት 
ኪራያቸው ለመክፈል የትጨነቁ 
የካውንስል መኖሪያ ቤት ተከራዮች በ 
lambeth.gov.uk ኢንተርነት ውስጥ 
ገብቶው በዚህ በኩል ይገናኙን ወይም 
ደግሞ 020 7926 8790 ስልክ ቁጥር 
ደውለው ከእኛ ጋር በተቻለ መጠን 
ባስቸኳይ ደውለው ይገናኙን። 

የእርስዎ ደህንነት 
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በእያንዳንዱ ሰው 
የዕለት ተዕለት ሕይወት ላይ ተፅእኖ አለው። 

የአእምሮ ጤና ችግሮችን መቋቋም 
እርስዎ ወይም እርስዎ የሚያውቁት ሰው 
የአእምሮ ህመም ችግሮች እያጋጠምዎት 
ከሆነ እና ድጋፍ የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎ ወደ 
ሚቀጥለው ኢንተርነት አድራሻ ይመለከቱ፡ 
visit https:// lambethtogether.net/
livingwell-network-alliance/get-help 
ወይም በስልክ ደውለው ይገናኙን። 0800 
090 2456

የመረበሽ ስሜት ከተሰማዎት በሚቐጥለው 
ኢንተርነት አድራሻ ይመለከቱ: www.nhs.uk/
oneyou/everymind-matters/anxiety 

ከ የስነአእምሮ ሐኪም ማለሞያ ጋር መነጋገር 
ይፈልጋሉ?   
(ወይ በኢንተርነት ገብተው ወይም ደግሞ 
ስልክ መመደውል ሊገናኙን ይችላሉ)። 
ኢንተርነት ውስጥ ገብተው: Lambeth 
talking therapies ብለው ያፈላልጉ እና፣ 
ፎርም አለ ያ ፎርም ይምሉ በአንድ ወይም 
ሁለት ቀን ውስጥ አንድ ሰው ደውለው 
ይገናኝዎታል።  

የግብይት አገልግሎት 
በቀላሉ በአደጋ ሊደርሱ ይችላሉ ወይ ወይም 
ተገላጭ ነዎት ወይም ራስን ማግለል ይኖርበታል 
ወይ? እኛ ለእርስዎ ግብይት እናደርግሎት። 
ወደ የእገዛ መስመሪያችን ይደውሉ 
020 7926 2999 - ወይም ሌላ ሰው በስማቹ 
እንዲደውልልዎት ይጠይቁ። እኛ ከሰኞ እስከ 
ቅዳሜ ክፍት ነን ከ 9 ሰዓት ጥዋት እስከ 6 
ሰዓት ማታ። 

ስለ ኮሮናቫይረስ የሚመልከት ተጨማሪ ምርክ 
ስለ ኮሮናቫይረስን በተመለከት የመንግትስት 
ምክር በአንድ ቦታ የሚገኝ ይገኛል፣ ይህ 
ደግሞ የሚከተሉትን:
• እርስዎን እና ሌሎችን ከኮራናቫይረስ መጠበቅ
• ሥራ 
• የፊናንስ ድጋፍ እና ስለ ገንዘብ። 

ተጨማሪ መረጃ እዚ ቀጥሎ ያለው 
የኢንተርነት አድራሻ ማግኘት ይችላሉ: 
https://www.gov.uk

ፀረ  - ማህበራውዊ ባህሪ  
ፖሊስ እና የመንግስት ምክር ቤት ጸረ - ሽበርትኘነትን በቁጥትር ስር ለማስገባት ከፍተኛ የሆነ 
አቅም አላቸው። ለኮሮቫይረስ የፀረ-ማህበራዊ ባህርይ ተካራዮች ላይ የተያዙ ንብረቶችን ጨምሮ 
የንብረት ጉዳዮችን በፍርድ ቤቶች ፊት ለፍርድ በማቅረብ ለሦስት ወራት ያህል ታግለዋል። 
ሆኖም እንደ ሌሎቹ ሁኔታ ጣልቃ-ገነቶች ሊወሰዱ ይችላሉ። 

በፀረ - ማህበራዊ ባህሪው እየተሰቃዩ ከሆነ አሁንም ልንድረድዎ እንችላለን እባክዎን 
በሚቀጥለው የኢንተርነት አድራሻ ገብተው ይመለከቱ https://www.lambeth.gov.uk/council-
tenantsand-homeowners/neighbourhood-services/report-anti-socialbehaviour-on-
your-estate

በቤት ውስጥ የመጎሳቆል አደጋ ተጋላጭ 
ለሆኑ ወይም ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች 
የሚደረግ ድጋፍ 
በቤት ውስጥ መመቆየት በቤት ውስጥ ጥቃት 
ለሚሰቃዩ ወይም ለአደጋ የተጋለጠ ለሆኑ 
ሰዎች ጭንቀት ሊፈጥር እንደሚችል እውቅና 
ተሰጥቶታል። 

የመጎሳቆል ወይም የመጎዳት አደጋ 
የተጋለጠው ማንኛውም ሰው የፖሊስ 
ምላሽን፣ የመስመር ላይ ድጋን፣ የእርዳታ 
መስመሮችን፣

ካብ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ዝወርደካ ናይ 
መጥቃዕቲ ወይ ከኣ ዓመጽ ክወርደኩም ኣብ 
ሓደጋ እንተ ድኣ ኣለኹም ኮይንኩም እቲ 
ኣብ ገዛኹም ኮፍ በሉ ካብ ሰብ ተገሊልኩም 
ዝብል መምርሒ ንዓኹም ኣይምከትን እዩ። 
ብኽብረትኩም ምስ Neighbourhood 
Housing Team (ነይበርሁድ ሃውዚን ቲም) 
ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ መንበሪ ገዛ ቤት 
ጽሕፈት ኣብ እዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን  
020 7926 6000 ደዊልኩም ተራኹና ዚያዳ 
ማዕዳን መምርሕን ክንህበርኩም።  

የማስፈራራት ወይም የመረበሽ ስሜት 
ይሰማዎታል? 
እኛ ልንረዳዎት እንችላለን። 

ከ Gaia Centre (ጂአ ሰንተር) ይገናኙ:
ስልክ ቁጥር: 020 7733 8724
ኢመይል አድራሻ:   
lambethvawg@refuge.org.uk 
Website: refuge.org.uk 
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