የመብትዎን ይወቁ የሚል ካርድ
መብቶዎን ይወቁ የሚል ካርድን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል የሚፈሰጡ ትእዛዞች
1. የካርዱን ሁለት ግልባጮች ይቁረጡ፣ በግማሽ ይጠፉ፡፡
2. በሁለቱም ካርዶች ላይ የጠበቃዎትን የስልክ ቁጥር ያረጋግጡ፡፡
3. ሁልጊዜ ሁለቱንም የተሞሉ ካርዶች ከእርሶ ጋር ይያዙ፡፡ ይሄንን ካርድ ለስደት ሀላፊዎች ወይም ፖሊሲ ካሳዩ ይወስዱብሃል እንዲሁም
አይመልሱም፡፡ ሁልጊዜ የካርዶቹን ሁለት ግልባጮች መያዝ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው፡፡
4. በስደት ኃላፊዎች ወይም ፖሊስ ጥቃት ወይም ያለአግባብ ጣልቃ መግባት በሚፈጠርበት ጊዜ መብትዎትን የሚያስታውስዎት እና እነዚህን
ካርዶች ያሳዩ፡፡
5. በዚህ ካርድ ፊትለፊት ላይ እርስዎ ዝም ለማለት ያለዎትን መብት የመጠቀም ሁኔታ የሚገልፁ ናቸው፡፡ ከስደት ሀላፊዎች ጋር ወይም ከፖሊሱ
ጋር ከተጋጩ የሚናገሩት ነገር በእርስዎ ላይ እንደሚያዝ ያስታውሱ፡፡ ዝም የማለት መብት አለዎት፡፡ ዝም የማለት መብትዎን የመጠቀም
ለሃላፊዎቹ ይሄንን የካርድ ግልባጭ ያሳዩ ወይም በዛ ላይ ያለውን ዓ/ነገር ድምፅዎን ከፍ አድርገው ያንብቡ፡፡ ያለውን ዓረፍተ ነገር ቃለ በቃል
መናገር የማያስፈልገው ከሆነ ደግሞ ዝም የማለት መብትዎን እየተጠቀሙ እንደሆነ መግለጽ ይኖርብዎታል፡፡
6. በካርዱ ጀርባ ላይ የመብትዎን ዝርዝር ያገኛሉ፡፡ ሁልጊዜም እነዚህን ያንብቧቸው፣ ዝግጁ ይሁኑ፡፡
7. እራስዎን ለመከላከል በካርዱ ላይ የተመከተውን መረጃ በደንብ ይረዱ፡፡

I AM
ዝም
ማለት
EXERCISING
መብቴን
MY
RIGHT
እየተጠቀምኩ
TO REMAIN
ነው፡፡
SILENT.

Please
be informed
I amእየመረጥኩ
choosing
ጸጥ
ብሎ የመቆየት
መብቴን that
ለመጠቀም
መሆኔን
እባክዎትን
to exercise
myይወቁ።
right በተጨማሪም
to remain ጠበቃዬ
silent. I
እስኪያየው
ማንኛውንም
ያለመፈረም
am also ድረስ
exercising
my ነገር
right
to refuse
መብቴን
ነው። my
ከታሰርኩ፣
ጠበቃዬን
to signእየተጠቀምኩ
anything until
attorney
ወዲያውኑ እንዲያገኙ እጠይቃለሁ። የጠበቃዬ መገኛ
reviews it. If I am detained, I request to
አድራሻ ይህ ነው፥.
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መብቴን
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እየተጠቀምኩ
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ነው፡፡
SILENT.

contact my attorney immediately. My
attorney’s contact information is:
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ቁጥር
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reviews it. If I am detained, I request to
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contact my attorney immediately. My
attorney’s contact information is:

Name
ስም
Phone
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የታጠፈው

ይሄንን አውቃለሁ፡፡

ይሄንን አውቃለሁ፡፡

መብቶች አሉኝ፡፡ ክብር አለኝ፣
ብቻዬን አይደለሁም፡፡

የተናገርኩት ነገር በእኔ
ላይ ሊያዝብኝ ይችላል፡፡

መብቶች አሉኝ፡፡ ክብር አለኝ፣
ብቻዬን አይደለሁም፡፡

የተናገርኩት ነገር በእኔ
ላይ ሊያዝብኝ ይችላል፡፡

ጠበቃዬን የማናገር መብት
አለኝ፡፡

በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ
ዝም ለማለት መብት አለኝ፡፡

ጠበቃዬን የማናገር መብት
አለኝ፡፡

በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ
ዝም ለማለት መብት አለኝ፡፡

ጠበቃዬ በክለሳ
እስከምመለከታቸው ድረስ
ማንኛውም ጉዳይ ያለመፈረም
መብት አለኝ

ዝም እላለሁ የሚለውን
ለሀላፊዎች ለመግለጽ ይሄንን
ካርድ አሳያለሁ ወይም ድምጼን
ከፍ አድርጌ እናገራለሁ፡፡

ጠበቃዬ በክለሳ
እስከምመለከታቸው ድረስ
ማንኛውም ጉዳይ ያለመፈረም
መብት አለኝ

ዝም እላለሁ የሚለውን
ለሀላፊዎች ለመግለጽ ይሄንን
ካርድ አሳያለሁ ወይም ድምጼን
ከፍ አድርጌ እናገራለሁ፡፡

