
 
 

 

በዓል መዚ  ምክልኻል  ህጻናትን ዓበይትን (KESB) 

KESB ብሓጺሩ መብርሂ ሂቡ። 

 

በዓል መዚ ምክልኻል ህጻናትን ዓበይትን (KESB) ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት 

ንዝርከቡ ሰባት ይድግፍ። እቲ በዓል መዚ ጸብጻብ ምስ  በጽሖ ስጉምቲ  

ይወስድ። ሓደ ሓደ  ግዜ  እቶም ዝተጎድኡ ብቐጥታ ንKESB ይራኸቡ፣  

ሓደ  ሓደ  ግዜ   ዝምልከቶም  ኣዝማድ፣  ጎረባብቲ፣  ቤት ትምህርቲ ወይ 

ፖሊስ እዮም። ከምዚ ዓይነት   ጸብጻብ  ምስ  ተቐበሉ፡  ክኢላታት  

KESB   ሓደ  ህጻን  ወይ  ዓቢ   ሰብ ሓገዝን ደገፍን የድልዮ ድዩ 

ኣይድልዮን ብጥንቃቐ ይምርምሩ። 

 
KESB ስጉምቲ እንተወሲዱ ኣሰራርሓ ይኸፍት። እዚ ብሓደ  ካብ   ኣባላት  

በዓል   መዚ  ዝምራሕ እዩ። እቲ  ፍሉይ  መብርሂ  ናይቲ   ውልቃዊ  

ጉዳይ  ብስፔሻሊስት   ኣገልግሎት ንማሕበራዊ  መብርሂ  ዝፍጸም   

ኮይኑ፡ ሰራሕተኛታቱ  ግቡእ ናይ ስፔሻሊስት ስልጠና ኣለዎም። ምስቲ 

ዝምልከቶ  ሰብ   ወይ  ምስ ወለዲ ከምኡ’ውን ምስቲ ዝምልከቶ  ህጻን ዕላል 

የካይዱ። እቶም ዝተጠቕዑ ሰባት ነቲ ኩነታት  ባዕሎም  ብኸመይ  

ከም  ዝግምግምዎ ክትፈልጥ ትደሊ። ድሕሪ እዚ  ዝርርብ  ኣድላዪ  

ኮይኑ   እንተተረኺቡ  ድማ  ግዴታ ምስጢራዊነት እናኣኽበሩ 

ተወሳኺ  ሕቶታት ከቕርቡ እዮም። እቶም ክኢላታት   ሰራሕተኛታት 

ንኣብነት   ንሓደ  ክኢላ   ሕክምና  ወይ  ነቲ  ቤት  ትምህርቲ ክሓቱ 

ይኽእሉ። 

 
ሰራሕተኛታት KESB  ነዚ   መብርሂታት  ምስ  ወድኡ፡ ነዚ ኣድላዪ 

ኮይኑ እንተረኺቦምዎ፡ ክቐርቡ  ዝኽእሉ  ናይ  ሓገዝን   ደገፍን ወይ 

ተወሳኺ ስጉምትታት ይመኽሩ። እቶም  ዝተጎድኡ  ድማ    ንኽሳተፉ   

ዕድል ይወሃቦም 

ርእይትኦም ውን ንክህቡ። ሽዑ ጥራይ እዮም ሰለስተ ኣባላት እቲ 

በዓል  መዚ ብኸመይ  ከም  ዝቕጽሉ  ብናጻን  ብመሰረት ሕጋዊ 

ረቛሒታትን ዝውስኑ። ካብ ዓውድታት ሕጊ፣  ማሕበራዊ ስራሕ፣   

ትምህርትን   ስነ-ልቦናን  ፍሉይ  ፍልጠቶም የበርክቱ። ሕጂ ኣባላት 

ሰበ-ስልጣን ዝውስንዎ  ውሳነ ይበሃል። በቲ ውሳነ   ድማ  KESB   

ነቲ ኣገባብ ይዛዝሞ። 

 
ኣብቲ   ውሳነ፡   ስጉምትታት   ኣድላዪን    ተመጣጣኒን    

እንተኾይኑ ይእዝዝ፤ ንኣብነት፡ ነቲ  ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ዘድልዮ ነገራት 

ዝከናኸን ደጋፊ ሰብ ትምድብ። እዚኦም ኣብ ሞያዊ ኣማኻሪ ቦርድ 

ዝሰርሑ ሰብ ሞያ እዮም። ኣብ ጉዳይ ዓበይቲ ሰባት እውን ካብ 

ከባቢ እቶም ዝምልከቶም ሰባት ዝመፁ ናይ ብሕቲ ደገፍቲ ክኾኑ 

ይኽእሉ እዮም። እቲ ዝምልከቶ ሰብ ንሓደ ሰብ ምክትል ክኸውን 

ሓሳብ ከቕርብ ይኽእል እዩ፤ KESB ብቑዕነቶም ይምርምር። 

 
እቶም ወለዲ፡ እቲ ቆልዓ  ወይ  ናይ  ቀረባ  ሰብ  ምስቲ ውሳነ 

እንተዘይተሰማሚዖም፡ ኣብ  ውሽጢ  30  መዓልታት   ናብ ቤት   

ፍርዲ  ካንቶን ሉሰርን ይግባይ ከቕርቡ ይኽእሉ። ጥርዓን 

ንምቕራብ፡   ንምንታይ ምስቲ   ውሳነ  ከም   ዘይትሰማማዕ  

ብምግላጽ  ናብ ቤት ፍርዲ ደብዳበ ትጽሕፍን፡ ብዝተፈለየ  መንገዲ  

ክትገብሮ  እትደሊ ሕቶ ድማ ትቕርብ። ብድሕሪኡ ውሳነ   KESB  

ብቤት  ፍርዲ   እንደገና  ክግምገም እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


